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Od Redakcji

W piątek, 28 października br., na cmentarzu Stare Powązki w War-
szawie pożegnaliśmy dr. Mariana Sołtysiaka, wieloletniego dy-
rektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku (1961-1977), zastęp-

cę dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie (1980-1986), dyrektora 
Muzeum Narodowego w Warszawie (1986-1990), kuratora Ośrodka Wy-
dawniczego Arx Regia Zamku Królewskiego w Warszawie (1990-1999), 
nauczyciela akademickiego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w Płocku i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (2006- 
-2013).

Z redakcją „Spotkań z Zabytkami” był On związany szczególnie 
w okresie, kiedy pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami (1998-2007) i Przewodniczącego Rady Redakcyjnej naszego pi-
sma, w której pozostawał aż do chwili śmierci. W roku jubileuszu trzy-
dziestolecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (2004) i w przededniu 
setnej rocznicy powstania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszło-
ści (2006), którego TOnZ jest kontynuatorem, dr Marian Sołtysiak pisał: 
„Niezmiennie od lat Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną, po-
pularyzując wśród młodzieży i dorosłych wiedzę o zabytkach oraz ideę 
ich ochrony. Poczuwamy się do obowiązku uzupełnienia ich wiedzy, któ-
rej nie wynieśli ze szkoły, wpojenia wrażliwości na dawne piękno i zachę-
cenia do wsłuchania się w mowę pomników i pamiątek naszej przeszło-
ści. Ważnym instrumentem tej edukacji był i pozostaje nasz miesięcznik 
»Spotkania z Zabytkami«” („Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 2005, s. 7).

Niestety, nie wszystkie marzenia dr. Sołtysiaka związane z pełnioną 
misją, a także z Jego ukochanym Mazowszem i Warszawą spełniły się tak, 
jak tego pragnął. Przykładem może być tu myśl, którą zawarł w zakoń-
czeniu cytowanego tekstu: „Może władze Warszawy i Minister Kultury, 
pomni utraconej [w 2003 r. – WP] siedziby Towarzystwa w willi Stru-
vego, zechcą nas wyposażyć w nową siedzibę np. w ramach programu 
»Trakt Królewski«. Marzeniem byłoby pozyskanie niszczejącego gmachu 
Biblioteki Krasińskich, założonej przez Edwarda Krasińskiego, zasłużo-
nego prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości”.

W tym zaniedbanym od lat, zdewastowanym zabytkowym gmachu 
dawnej Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich przy ul. Okólnik 9 
w Warszawie w dalszym ciągu niewiele się dzieje. Co prawda, we wnę-
trzu budynku zabezpieczono niedawno zagrożone zawaleniem się stro-
py, ale to wszystko. Nie dowie się już o tym dr Marian Sołtysiak i nie 
przeczyta artykułów w tym numerze, w całości poświęconym zabytkom 
Warszawy… 

...........................................................................................................................................................................................................

NA	OKŁADCE:	
Fragment dekoracji stiukowej 
w kościele kamedułów 
na warszawskich Bielanach 
(zob. artykuł na s. 4-9).

(fot. Karol Guttmejer)
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POLSKIE	DOKUMENTY	NA	LIŚCIE	
PROGRAMU	UNESCO	PAMIĘĆ	ŚWIATA	
4 listopada br. odbyła się uroczystość 
wręczenia certyfikatów wpisu na Polską 
Listę Krajową Programu UNESCO Pa-
mięć Świata, obejmującą obiekty dzie-
dzictwa dokumentacyjnego obrazujące 
ważne wydarzenia z historii Polski. 
Program Pamięć Świata powstał z  ini-
cjatywy UNESCO w  1992  r. Jego głów-
nym celem jest zwrócenie uwagi rządów 
i opinii publicznej na konieczność ochro-
ny dokumentów o  znaczeniu historycz-
nym, przechowywanych w  instytucjach 
pamięci takich, jak biblioteki i  archiwa, 
oraz podejmowanie działań na rzecz ich 

popularyzacji i szerokiego udostępnienia. 
Jedną z form realizacji tego Programu jest 
tworzenie list: międzynarodowej, regio-
nalnych i  krajowych, obejmujących do-
kumenty, w  których utrwalono informa-
cje o  wydarzeniach mających szczegól-
ne znaczenie historyczne i cywilizacyjne. 
Obecnie na Międzynarodowej Liście Pro-
gramu UNESCO Pamięć Świata znajduje 
się ponad 350 pozycji. Czternaście z nich 
reprezentuje polskie dziedzictwo doku-
mentacyjne. 
Na Polskiej Liście Krajowej znajdowało 
się dotychczas jedenaście dokumentów 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 11-12, 
2014, s. 67). W tegorocznej edycji wpisano 

na nią jedenaście kolejnych. Są to: Rocz-
nik świętokrzyski dawny (XII w.), Do-
kument Zbiluta (1153 r.), Akt unii krew-
skiej (1385 r.), Akt erekcyjny Związku Pru-
skiego (1440  r.), Mszał Zakonu Krzyżac-
kiego z  Biblioteki Mariackiej w Gdań-
sku (XV w.), Statut Łaskiego (1506 r.), An-
drzeja Frycza Modrzewskiego O popra-
wie Rzeczypospolitej (1551 r.), Kazimierza 
Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków 
starożytności w Królestwie Polskim (1844-
-1855), Testament polityczny księcia Ada-
ma Jerzego Czartoryskiego (1861 r.), Pro-
ces o Morskie Oko (XIX/XX w.) oraz Akty 
tyczące się organizacji Towarzystwa Na-
ukowego Warszawskiego (1907 r.).

DZIEŁA	HIRSZENBERGÓW	
NA	WYSTAWIE	W	ŁODZI

Na suficie słynnej sali jadalnej w  pałacu 
Izraela Poznańskiego w Łodzi odkryto in-
teresujące malowidła. Odkrycia tego do-
konano podczas renowacji obrazów Samu-
ela Hirszenberga, które są prezentowane 
na zorganizowanej przez Muzeum Miasta 
Łodzi wystawie „Bracia Hirszenbergowie – 
w poszukiwaniu ziemi obiecanej” (czynnej 
do 5 marca 2017 r.). Jest to pierwsza od po-
nad 80 lat, unikatowa w skali międzynaro-
dowej, monograficzna wystawa Samuela 

Hirszenberga oraz jego braci: Leona (mala-
rza) i Henryka (architekta). Ekspozycja pre-
zentuje około 100 wybitnych dzieł sztuki 
związanych z różnymi formami działań ar-
tystów i  ich artystycznego otoczenia, wy-
pożyczonych z  instytucji polskich i zagra-
nicznych oraz od osób prywatnych. Stano-
wi kolejny milowy krok w odkrywaniu spu-
ścizny artystycznej najwybitniejszych ar-
tystów żydowskich polskiego pochodze-
nia i w podnoszeniu lokalnej świadomości 
na temat historii miasta tworzonego przez 
wielokulturową społeczność.

PRACE	PRZY	BUDOWIE	
WARSZAWSKIEJ	CYTADELI	MUZEÓW	
Na wiosnę przyszłego roku zaplanowano 
pierwsze prace przy stworzeniu w murze 
Cytadeli Warszawskiej wjazdu do tzw. 
Cytadeli Muzeów. W  kompleksie, któ-
ry ma być otwarty w listopadzie 2018 r., 
znajdzie się m.in. gmach Muzeum Histo-
rii Polski i nowa siedziba Muzeum Woj-
ska Polskiego. Będzie to wielkie założe-
nie forteczno-parkowe, na którego tere-
nie oprócz wymienionych nowych muze-
ów zachowają swoje siedziby Muzeum X 
Pawilonu i Muzeum Katyńskie. Zaplano-
wano tu także miejsce rekreacji i wypo-
czynku dla mieszkańców.

W centralnej części kompleksu będzie od-
tworzony historyczny Plac Gwardii. Zo-
stanie on zlokalizowany na osi al. Woj-
ska Polskiego i  Bramy Straceń. Pod pla-
cem zaprojektowano dwukondygnacyj-
ny parking dla zwiedzających i pracowni-
ków oraz miejsca postojowe dla autoka-
rów. Od południa i  północy zlokalizowa-
ne zostaną dwa pawilony, w których znaj-
dą się wystawy Muzeum Wojska Polskie-
go. Centralnie od wschodu stanie duży 
gmach Muzeum Historii Polski. Wjazd do 
kompleksu muzealnego zostanie uloko-
wany od strony Wisłostrady. Zaprojekto-
wano tam nową bramę wjazdową. 

STULECIE	AWANGARDY	W	POLSCE
W 2017 r. mija sto lat od pierwszej zna-
czącej manifestacji polskiej awangardy. 
By nadać tej rocznicy odpowiednią ran-
gę, trzy muzea, które posiadają najbogat-
sze zbiory sztuki awangardowej – Mu-
zeum Narodowe w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Krakowie i Muzeum Sztuki 
w Łodzi – wyszły z inicjatywą obchodów 
tego jubileuszu. Honorowy patronat nad 
nimi objął Polski Komitet ds. UNESCO. 
Za symboliczny początek polskiej awan-
gardy uznaje się otwarcie 4  listopada 
1917  r. w siedzibie krakowskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych I Wy-
stawy Ekspresjonistów Polskich. Wyda-
rzenie to zapowiadało niezwykłą aktyw-
ność twórców tego nurtu w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Na ekspozycji 
zaprezentowano niemal sto dzieł osiem-
nastu artystów, a spośród jej uczestni-
ków wyłoniła się grupa późniejszych for-
mistów, aktywnie tworzących i  propa-
gujących idee nowej sztuki. Należeli do 

nich: Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, 
Zbigniew Pronaszko oraz Henryk Gotlib, 
Jan Hrynkowski, Tymon Niesiołowski 
i Andrzej Pronaszko.
Awangarda miała zasięg ogólnoeuro-
pejski i  w  decydujący sposób wpłynęła 
na rozwój nowoczesnej myśli estetycz-
nej oraz praktyki artystycznej na całym 
świecie. Związani z nią twórcy prezento-
wali nowe spojrzenie na formę i funkcję 
sztuki, a wyróżniające ją cechy – otwar-
tość na eksperyment, nieustające po-
szukiwanie nowych form – bezpośred-
nio wpłynęły na działalność kulturotwór-
czą późniejszych pokoleń. Polska stano-
wiła w owym czasie ważny ośrodek tego 
ruchu. 
Na program obchodów stulecia ruchu 
awangardowego w Polsce złożą się wy-
stawy, koncerty, spektakle, publikacje, 
wykłady, konferencje, przygotowywane 
przez dziesiątki muzeów, teatrów, gale-
rii i  innych instytucji kulturalnych i na-
ukowych. 

Wizualizacja holu głównego w Muzeum Historii Polski 
(proj. pracowni WXCA)
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DO	WIDZENIA	ROKOKO
W Muzeum w  Gliwicach, w  Willi Caro 
czynne są dwie wystawy poświęcone 
ceramice polskiej powstającej od koń-
ca lat pięćdziesiątych XX  w. do cza-
sów współczesnych: „Do widzenia roko-
ko! Polska ceramika użytkowa z  lat 50. 
i 60. XX w.” oraz „362… Ceramika Bog-
dana Kosaka”. Ekspozycja „Do widzenia 

rokoko!…” prezentuje ceramiczne wy-
roby użytkowe z  lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX w. – głównie por-
celanowe i porcelitowe serwisy do kawy 
i  herbaty, a także wazony, popielnicz-
ki, tace, które zostały zaprojektowa-
ne przez wybitnych artystów jako wzo-
ry dla produkcji seryjnej w polskich wy-
twórniach ceramiki. 
Lata pięćdziesiąte i  sześćdziesiąte 
XX  w. to niewątpliwie bardzo ważny 
okres w  historii polskiego wzornictwa 
przemysłowego. Produkcja naczyń opar-
tych na nowych fasonach i dekoracjach 
była jednym z przejawów „nowoczesno-
ści”. W  1950  r. został założony w  War-
szawie (funkcjonujący do dnia dzisiej-
szego) Instytut Wzornictwa Przemysło-
wego, który był jedną z pierwszych po-
wojennych europejskich instytucji pro-
mujących wzornictwo. Na wystawie 
„Do widzenia rokoko!…” możemy zoba-
czyć prace zaprojektowane przez pol-
skich artystów, zrealizowane w polskich 
wytwórniach ceramiki w  Ćmielowie, 
Chodzieży, Katowicach-Bogucicach, Ja-
worzynie Śląskiej, Pruszkowie, Wałbrzy-
chu i Tułowicach. 

MALOWIDŁA	W	KOŚCIELE	W	MEDYCE
W drewnianym kościele w  podprzemy-
skiej Medyce odkryto osiemnastowiecz-
ne barokowe polichromie. Kościół ten, 
ufundowany w 1608 r., w 1850 został od-

nowiony oraz powiększony i  prawdo-
podobnie wtedy przysłonięto polichro-
mie, które teraz odkryto. Wykonane są na 
drewnie i  doskonale zachowała się ich 
kolorystyka. Na razie konserwatorzy wy-
konali tylko kilka odkrywek, ale już wia-
domo, że malowidła znajdują się prawdo-
podobnie na wszystkich ścianach i skle-
pieniu prezbiterium.

WARSZAWSKA	HALA	KOSZYKI	
PO	REWITALIZACJI
Zakończyły się kompleksowe prace rewi-
talizacyjne przy Hali Koszyki w  Warsza-
wie. Hala działała od 1909 r. Projektantem 
jej konstrukcji był Juliusz Dzierżanowski, 
a autorem secesyjnej dekoracji rzeźbiar-
skiej Zygmunt Otto. W 2006  r. ówczesny 
właściciel firma Avestus przeprowadzi-
ła częściową rozbiórkę hali. Zachowały 
się dwa przednie budynki bramne z sece-
syjnymi oknami, budynek administracyj-
ny w tyle obiektu oraz stalowa konstruk-
cja. W 2014 r. pracownia JEMS Architek-
ci podjęła się kompleksowej rewitalizacji 

hali. Odrestaurowano elementy jej kon-
strukcji, pierwotne materiały budowlane, 

odtworzono dawną kolorystykę. Przy-
wrócono nawet w  ekspozycji hali odkry-
te podczas prowadzonych prac dwa za-
bytkowe szyldy handlowe namalowane 
na tynku. Cała inwestycja dotycząca re-
witalizacji Hali Koszyki obejmuje też po-
wstanie obok niej dwóch sześciopiętro-
wych budynków biurowych oraz trzecie-
go, mniejszego z  tyłu. Wszystkie prace 
konsultowane były ze Stołecznym Kon-
serwatorem Zabytków. Koszyki zrewitali-
zowano trochę na wzór Östermalms Salu-
hall w Sztokholmie, gdzie przede wszyst-
kim można zjeść lub kupić na wagę luksu-
sowe jedzenie. 

WYSTAWY	NA	ZAMKU	KRÓLEWSKIM	
W	WARSZAWIE	
W salach warszawskiego Zamku Królew-
skiego czynne są trzy wystawy: „100 na 
100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki ze 
zbiorów KUL na stulecie KUL”, „Dziedzic-
two Piastów mazowieckich” oraz „Por-
tret Anetki Tyszkiewiczowej”.
Pierwsza z  nich inauguruje powołanie 
do życia nowego Muzeum KUL i  stano-
wi zapowiedź przyszłej stałej ekspozy-
cji tworzonej dla upamiętnienia wszyst-
kich darczyńców KUL. Druga wystawa 
zorganizowana została z okazji 490-lecia 

śmierci ostatniego księcia mazowieckie-
go – Janusza III i  jednocześnie włącze-
nia Mazowsza do Korony w 1526 r. Zgro-
madzono na niej dokumenty oraz zabytki 
pochodzące ze zbiorów Zamku Królew-
skiego w Warszawie, Biblioteki Narodo-
wej, AGAD, Wilanowa, Fundacji Czarto-
ryskich w  Krakowie oraz Muzeum War-
szawy. Trzecia wystawa to pokaz w Gale-
rii Jednego Obrazu portretu Anetki Tysz-
kiewiczówny, autorki pamiętnika opisu-
jącego życie towarzyskie w czasach prze-
łomu XVIII i XIX w. Twórcą portretu jest 
Józef Grassi. 

Fragment serwisu do kawy „Iza”, projekt Józefa 
Września, 1959, Zakłady Porcelitu w Chodzieży

 Hala Koszyki po rewitalizacji

Marten van Valckenborch, „Wysokogórski pejzaż z Lotem 
i jego córkami”, po 1600 – eksponat na wystawie „100 
na 100”

Fragment polichromii z kościoła w Medyce
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metropolitalnego oraz Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
usytuowany jest na niewielkim wznie-
sieniu zespół klasztorny. Z pierwotne-
go założenia pozostało 13 domków 
pustelniczych – eremitoriów, prze-
budowane budynki oficyn gospodar-
czych i  dominujący nad wszystkim 

Z dala od centrum, z  dala od 
głównych tras turystycz-
nych  znajduje się jeden 
z  najciekawszych zabytków 

Warszawy – dawny erem zakonu ka-
medułów. Ukryty w Lesie Bielańskim, 
stanowiącym rezerwat przyrody, oto-
czony nowymi gmachami seminarium 

wyniosły kościół, jeden z  najwarto-
ściowszych, oryginalnych zabytków 
architektury barokowej w Polsce. 

Kameduli to rzadko spotyka-
ne zgromadzenie zakonne, założo-
ne we Włoszech w  1027  r. przez św. 
Romualda, który przyjął zaostrzoną 
regułę benedyktyńską. Nakazywała 

Kościół kamedułów 
na Bielanach w Warszawie 
– 375 lat fundacji

....................................

 

1 | Kościół kamedułów 
na Bielanach w Warszawie, 
widok od północy

2 | Plan eremu 
kamedulskiego 
z oznaczeniem chronologii 
wybudowania domków 
kamedulskich (opr. Karol 
Guttmejer, rys. Dorota 
Śliwińska)
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ona życie w  oddaleniu od osad ludz-
kich, z ograniczonym kontaktem mię-
dzy samymi zakonnikami. Zakonni-
cy mieszkali w pojedynczych, małych 
domkach z ogródkiem, a nie w klasz-
torze, jak inne zakony. Czas spędza-
li na modlitwach, kontemplacji i pra-
cy w  obrębie klasztoru. Obok kartu-
zów jest to drugi zakon o tak surowej 
regule. W 1520 r. wyłoniło się z niego 
w Italii zgromadzenie zwane od swo-
jej siedziby Monte Corona, które po-
wróciło do korzeni, czyli do zdecy-
dowanie bardziej surowego życia pu-
stelniczego. I to z  tego zgromadze-
nia przybyli do Polski pierwsi kame-
duli. W 1604 r. marszałek wielki ko-
ronny Mikołaj Wolski ufundował im 
w  podkrakowskiej osadzie Bielany 
Erem Srebrnej Góry (Eremus Mon-
tis Argentini). Wielki magnat wzniósł 
dla nich na specjalnie splantowanym 
wzgórzu rozległy kompleks o  regu-
larnej kompozycji przestrzennej. Jego 
osią kompozycyjną i zdecydowaną do-
minantą jest kościół, widoczny z dale-
ka swą majestatyczną bryłą z  trzema 
wieżami. Podkrakowski erem różni 
się zdecydowanie od swoich włoskich 
bratnich klasztorów. Tamte mają 
przede wszystkim nieregularną zabu-
dowę, wynikłą z topografii górzystego 
terenu i  małe, skromne kościółki. Bo 
kamedulskie kościoły nie były otwar-
te dla świeckich, tak jak choćby duże, 
przestronne kościoły franciszkanów, 
dominikanów czy jezuitów, które 
miały służyć wiernym do wysłuchania 
słowa bożego i  spełnienia mszy świę-
tej. U kamedułów służyły tylko do ich 
wspólnych modlitw, odprawianych 
kilka razy na dobę. Na te modlitwy 
wzywał ich dzwon zawieszony w ma-
łej wieżyczce przy zakrystii i  to była 
jedyna wieża, jaką dopuszczały wcze-
sne konstytucje zakonne. Podkrakow-
ski kościół ma także taką wieżę, ale 
nadto monumentalną dwuwieżową 
fasadę, zakazaną u kamedułów. Miko-
łaj Wolski, potężny dostojnik, o liczą-
cej się w  katolickiej Europie pozycji, 
mógł sobie pozwolić na tak znaczące 
odstępstwo od reguł i konstytucji za-
konnych. Wielki kościół był nie tylko 
znakiem jego pobożności i  dumy ro-
dowej, ale także miejscem skromnego, 

2
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nieeksponowanego w  przestrzeni 
świątyni pochówku, jak to było po-
wszechne w  epoce renesansu i  baro-
ku. Fundacja tego kościoła wyznaczy-
ła wzorzec polskich eremów, których 
w XVII w. powstało w Rzeczypospo-
litej jeszcze pięć, ufundowanych przez 
elitę arystokracji i królów. To oni za-
decydowali o niezwykle wysokiej kla-
sie artystycznej i  oryginalnej formie 
kościołów. Krakowskie Bielany, Ry-
twiany, Bielany warszawskie, Pożaj-
ście pod Kownem na Litwie – to tzw. 
podręcznikowe dzieła barokowej ar-
chitektury polskiej. Trochę skrom-
niejsze świątynie w  Wigrach i  Bieni-
szewie także wyróżnia ich artystycz-
ny wystrój.

Erem Królewski na Górze Polko-
wej – tak się wówczas nazywało miej-
sce dziś nazywane Bielanami − ufun-
dował król Władysław IV jako wo-
tum za otrzymaną koronę, ale przede 
wszystkim jako wotum za zwycię-
stwo odniesione w lutym 1634 r. nad 
wojskami moskiewskimi, które pra-
wie rok oblegały Smoleńsk z  polską 
załogą. Sejm zatwierdził 20 sierpnia 
1641 r. wydany dwa lata wcześniej akt 
fundacyjny króla i  tę datę przyjmuje 
się za początek warszawskiego zgro-
madzenia kamedułów. Faktycznie 

osiedlili się oni tu w  1643  r. i  za-
mieszkali w  tymczasowych drewnia-
nych domkach, przy prowizorycznym 
drewnianym kościółku. Król nie zre-
alizował swojego wotum. Nie przystą-
piono nawet do budowy murowane-
go kościoła. Należy sądzić, że na prze-
szkodzie stanęły permanentne kłopo-
ty finansowe władcy. Za jego życia, 
w  1647  r. wybudowano jednak sie-
dem pierwszych eremitoriów dla za-
konników. Domki stanęły w  regular-
nym układzie wyznaczającym cztery 
rzędy. Każdy z  nich miał znakomite-
go fundatora. W  pierwszym rzędzie, 
północnym wzniesiono wtedy czte-
ry domki: króla Władysława IV, dru-
gi – Jana Kazimierza Wazy, później-
szego króla, trzeci – prymasa Macieja 
Łubieńskiego, czwarty biskupa Karo-
la Ferdynanda Wazy. Trzy kolejne sta-
nęły w 1651 r. na wysokości trzeciego 
eremitorium prymasa Łubieńskiego, 
prostopadle do niego. Są to: eremito-
rium fundacji biskupa poznańskiego 
Andrzeja Szołdrskiego, następne wiel-
kiego kanclerza koronnego Jerzego 
Ossolińskiego i  ostatni domek wiel-
kiego kanclerza litewskiego Albrych-
ta Stanisława Radziwiłła. Wyznaczy-
ły one trzy kolejne regularne rzędy, 

w  których stanęły późniejsze cztery 
eremitoria ufundowane przez wyso-
kich dostojników. Tym samym funda-
cja króla stała się fundacją-wotum ca-
łej Rzeczypospolitej, reprezentowaną 
przez najwyższe urzędy w państwie.

Następca Władysława IV na tro-
nie, jego brat Jan Kazimierz już 
dwa miesiące po koronacji, w  mar-
cu 1649 r. wydał dokument potwier-
dzający wszystkie nadania poprzed-
nika. Znalazło się w  nim znamien-
ne określenie: „…[Władysław IV] gdy 
szczęśliwie powróciwszy do ojczyzny po 
triumfalnym orężnym zdławieniu Mo-
skwy umieścił klasztor wraz z eremami 
braci zakonu kamedułów [...] na na-
szej Górze Królewskiej na brzegu Wisły 
na zachód od Warszawy, wznosząc go 
i  fundując jako wieczny pomnik zwy-
cięstwa, niczym jakiś ołtarz Zwycię-
skiego Boga Zastępów” [podkreślenie 
– K.G.] (Liber privilegiorum regio-
rum ab anno MDCXXXIV ad annum 
MDCLXXXVIII – Wilno, Lietuvos 
Mokslų Akademijos Vrublevskių Bi-
blioteka, sygn. F 9-358, Da 60).

Dla króla, jak i  współczesnych 
oczywista była szczególna, wotyw-
na fundacja poprzednika i  jej ran-
ga. Według różnych przekazów 

....................... 

3 | Plan 
przyziemia 
kościoła, pomiar 
1942 (w zbiorach 
Zakładu 
Architektury 
Polskiej  WA 
Politechniki 
Warszawskiej)

4 | Sklepienie 
kościoła
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historycznych, fundamenty nowego 
kościoła położono za czasów Jana Ka-
zimierza, zaś budowę kościoła rozpo-
częto za sprawą króla Michała Kory-
buta, który w  dniu swojej elekcji 19 
czerwca 1669 r. poświęcił kamień wę-
gielny. Mikołaj Wolski monumental-
nym kościołem dla krakowskich ka-
medułów wyznaczył wysoki stan-
dard innym świątyniom tego zako-
nu w  Polsce. „Wieczny pomnik zwy-
cięstwa” królów z młodej dynastii Wa-
zów nie mógł być zwykłym kościołem. 

Rozpoczęty przez króla Micha-
ła Korybuta kościół został wybudo-
wany tylko częściowo. W  XVII stu-
leciu wzniesiono prezbiterium z dwo-
ma wieżami przy arkadzie tęczowej 
(to novum w  polskim baroku) oraz 
zakrystię i  kapitularz. Skala tej czę-
ści świątyni unaocznia rozmach zapla-
nowanego w czasach Jana Kazimierza 

kościoła. Nie wiadomo jednak, jak 
miał wyglądać w całości. Brak jakich-
kolwiek dokumentów z  tamtego cza-
su. Na podstawie ostatnich badań 
fragmentów podziemi obecnego ko-
ścioła można sądzić, że miał być nie-
co krótszy i  miała to być niewątpli-
wie budowa centralna, albo oparta na 
planie krzyża greckiego, albo z  więk-
szą, jednoprzestrzenną nawą, zbliżo-
ną do obecnego rozwiązania. Odko-
pany w maju 2016 r. fragment funda-
mentów transeptu południowego po-
kazuje, że pierwotnie transept miał 
mieć zamknięcie w  formie łuku od-
cinkowego, a nie proste, jak obecnie. 
Fundamenty obecnego kościoła bie-
lańskiego skrywają w  swych niedo-
stępnych partiach tajemnicę jego po-
wstawania. Być może planowane pra-
ce konserwatorskie przy ich osuszaniu 
przybliżą nam tę tajemnicę.

Nowe ustalenia Piotra Ługow-
skiego pozwoliły określić czas reali-
zacji obecnego korpusu nawowe-
go i  fasady na lata pomiędzy rokiem 
1749 a  1762. Przy czym fasada zo-
stała wzniesiona w  innym czasie niż 
nawa, na co wskazują pewne partie 
murów w podziemiach oraz formy ar-
chitektoniczne na zewnątrz, odmien-
ne dla elewacji korpusu nawy i  fasad. 
Według tego badacza zaangażowa-
ni byli wówczas dwaj znani architek-
ci warszawscy, Jakub Fontana i Domi-
nik Merlini. Nie wiadomo jednak, czy 
wybudowane przez nich dzieło było 
także przez nich zaprojektowane. Ra-
czej należy sądzić, że zrealizowali oni 
wcześniejszą koncepcję nieznanego 

5 | Nawa główna 

................................................................................
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nam obecnie twórcy. Czy jest to kon-
tynuacja zmodyfikowanej koncep-
cji wielobocznego kościoła z  czasów 
Jana Kazimierza, czy innego projek-
tu, pochodzącego z XVIII w. – trud-
no orzec wobec braku dokumentów 
źródłowych i  badań architektonicz-
nych fundamentów. 

Wnętrze kościoła uderza unikato-
wym rozwiązaniem. Wysoka i  prze-
stronna nawa ma plan wydłużonego 
ośmioboku, z  wydatnymi ramiona-
mi transeptu o  szerokości i  wysoko-
ści równej prezbiterium. Cztery prze-
kątniowe kaplice są mniejsze i  płyt-
sze. Przykryta sklepieniem żaglastym 
nawa o  rozpiętości 13,5 m to w  pol-
skim baroku znaczne osiągnięcie kon-
strukcyjne. Ten plan nie ma wielu 
analogii ani w Polsce, ani w Europie. 
Powszechne są w tym czasie kościoły 
nawowe, na planie krzyża łacińskiego 
z  centralną kopułą, a nawet nierzad-
ko na planie regularnego ośmioboku 

wpisanego w  krzyż grecki − w  War-
szawie są dwa takie kościoły: bernar-
dynów na Czerniakowie i  sakramen-
tek na Nowym Mieście. Podobne 
do bielańskiego, nieco wcześniejsze 

kościoły w  Lubartowie, Włodawie 
i  Chełmie Lubelskim nie dorównują 
mu poprawnością architektoniczne-
go rozwiązania i  jakością artystyczną, 
są bardziej prowincjonalne. Stąd pro-
blem autorstwa kamedulskiej świą-
tyni budzi pośród badaczy ożywione 
dyskusje. 

Znakomita architektura wnętrza 
kościoła, mimo że powstała w dwóch 
fazach, ma jednolity system artyku-
lacji wielkich pilastrów kompozyto-
wych z  pięknymi, plastycznymi kapi-
telami oraz jednolitą formę licznych 
portali. Wyśmienity wystrój sztu-
katorski w  prezbiterium pochodzi 
z przełomu XVII i XVIII w. i operu-
je głównie ornamentem akantowym. 
W przestrzeni korpusu głównego pa-
nuje kapryśny, wykwintny ornament 
rokokowy. Obie fazy świetnie współ-
grają ze sobą i na pierwszy rzut oka są 
nie do odróżnienia. Twórcy rokoko-
wego wystroju przyjęli koncepcję ar-
tykulacji i  dekoracji poprzedników. 
Zwracają uwagę ołtarze w  transepcie, 
o  atektonicznych, wolutowych pila-
strach, wzniesione w  1766  r. lub tuż 
przed nim. Prawie bliźniacze, róż-
nią się tylko szczegółami. Ciekawost-
ką jest to, że władze zakonne, gdy do-
wiedziały się, że wykonana „została 
marmoryzacja jednego z ołtarzy, która 
przedstawia sobą nie tyle jakiekolwiek 
piękno, co wielką szpetotę”, zakazały ka-
tegorycznie takiej dekoracji drugiego 
z nich. Ołtarz pozostał biały do dziś.

6 | Ołtarz 
główny

7 | Kapitele 
pilastrów 
w nawie 
kościoła

8 | Kartusz 
z herbem 
Rzeczypospolitej 
na tle panopliów 
w szczycie 
fasady 

(zdjęcia: 1, 4-8 – 
Karol Guttmejer)

.....................
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Kościół upamiętniający militarne 
zwycięstwo króla Władysława IV za-
pewne miał zaplanowany artystyczno- 
-ideowy program wystroju, odnoszący 
się do wotum królewskiego w  szcze-
gólny sposób. Czy coś z tej idei zosta-
ło zrealizowane? W ołtarzu chóru za-
konnego zamiast wątku zakonnego 
lub maryjnego, szczególnie popular-
nego u kamedułów, jest apoteoza wła-
dzy Boga, ale nie tylko. Tuż nad men-
są, w  owalnym tondzie, była do dru-
giej wojny światowej ikona Pantokra-
tora, adorowana przez rzeźby anio-
łów. Została  przywieziona przez Wła-
dysława IV spod Smoleńska jako dar 
pokonanych lub trofeum. Pantokra-
tor to Wszechwładca i  umieszczenie 
jego wizerunku w tym miejscu nie jest 
przypadkowe. Powyżej, w architekto-
nicznej aediculi pierwotnie centralną 
postacią była rzeźba Chrystusa Zmar-
twychwstałego (zastąpiona w XIX w. 
rzeźbą Matki Boskiej), a nad nią unosi 
się gołębica Ducha Świętego i półpo-
stać Boga Ojca. Po bokach – król Da-
wid i  król Salomon, zwycięscy wład-
cy Starego Testamentu symbolizujący 
władzę królewską od Boga i jednocze-
śnie budowniczowie Przybytku Boga 
i  Świątyni Jerozolimskiej – Domu 
Boga. Postacie obu władców są też 
odniesieniem do pradawnej tradycji, 

zapoczątkowanej przez francuskich 
Merowingów, idei patronatu tych 
królów nad królami średniowiecznej 
i  nowożytnej Europy. Często porów-
nywano koronowanych do tych sta-
rotestamentowych władców, zarówno 
jako zwycięzców, jak i budowniczych 
kościołów. Ta idea w  Polsce została 
najdobitniej zaprezentowana w  Ka-
plicy Zygmuntowskiej na Wawelu. 
W  skomplikowanym i  wyrafinowa-
nym programie religijno-ideowym ka-
plica ta jest pomnikiem chwały króla 
jako mądrego władcy i  zwycięzcy, ale 
także budowniczego Domu Bożego, 
którym jest taż kaplica, a elementa-
mi tego programu są popiersia Dawi-
da i  Salomona po bokach tronu kró-
lewskiego. Wątek władzy świeckiej 

w  prezbiterium bielańskim ilustru-
ją nadto wejściowe boczne porta-
le zwieńczone królewską koroną ho-
magialną. To szczególna symbolika, 
nie do przypadkowego zastosowania. 
Z kolei świetny fresk w zakrystii, dzie-
ło Michelangelo Palloniego, pokazuje 
składanie ofiary przez króla Salomona 
podczas poświęcenia wybudowanej 
przez niego Świątyni Jerozolimskiej. 
Jest to ponowne odniesienie do po-
staci króla jako budowniczego Domu 
Bożego. 

Kościół bielański w przekazie ide-
owym fundatorów – królów z  dy-
nastii Wazów stanowi Dom Boży, 
wzniesiony przez nich jako wotum za 
zwycięstwo smoleńskie. Zawsze był 
pod opieką późniejszych władców, co 
przełożyło się na jego wysoką wartość 
artystyczną, ale także na kontynuację 
idei wotywnej. Fasada kościoła to ten 
najważniejszy zewnętrzny wyraz ide-
owego przesłania. Ma formę palla-
diańskiego wzoru, jednak tworzona 
była jeszcze w duchu późnego baroku, 
co widać w  różnicowanej artykula-
cji pilastrowo-kolumnowej i plastycz-
nym przesuwaniu struktury elewa-
cji. W sumie stanowi wyjątkowe dzie-
ło wysokiej artystycznej jakości. W jej 
szczycie, na tle panopliów, symbolu 
militarnego zwycięstwa, umieszczony 
jest dostojny kartusz z  herbem Rze-
czypospolitej, zwieńczony królewską 
koroną. Miał wyrażać to, co zostało 
zapisane w  dokumencie potwierdza-
jącym przywilej fundacji: „wieczny po-
mnik zwycięstwa, niczym jakiś ołtarz 
Zwycięskiego Boga Zastępów”.

Karol Guttmejer

8

Więcej na temat sztuki w warszawskim eremie kamedulskim i innych 
polskich eremach w: Kameduli w Warszawie 1641-2016. 375 lat fun-
dacji eremu na Bielanach, praca zbiorowa pod redakcją Karola Gutt-
mejera i Anny Sylwii Czyż, Warszawa 2016.
Książka zawiera materiały przygotowane na konferencję „Kamedu-
li w  Warszawie. 375 lat fundacji eremu na Bielanach”, która odbyła 
się w dniach 20-21 października 2016 r. na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizatorem konferencji było 
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków we współpracy z Instytu-
tem Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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jolanta putkowska

Rodzina Czartoryskich, pochodząca z Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, od XVI w. bez większego znaczenia w życiu politycznym 
Rzeczypospolitej, doceniona została dopiero przez Augusta II Sasa 
i jego pomocnika Jakuba Henryka Fleminga w osobie księcia Kazimierza 
Czartoryskiego. Dzięki protekcji króla i jego następcy Augusta III oraz 
aktywnemu wsparciu żony Izabeli z Morsztynów Kazimierz Czartoryski 
szybko awansował. Małżonkowie zamieszkali na stałe w Warszawie 
w 1736 r., a wysoką pozycję, jaką osiągnęli w kręgach dworskich, 
powiększyli znacznie ich potomkowie, tworząc silne polityczne 
stronnictwo, zwane „Familią”. Aktywne uczestniczenie w działalności 
stronnictwa wymuszało na jego członkach konieczność niemal stałego 
pobytu w stolicy, stąd większość z nich zakładała przy mieście zespoły 
rezydencjonalne. Taka podmiejska letnia rezydencja założona została 
przez Izabelę z Flemingów (1745-1835), żonę Adama Kazimierza 
Czartoryskiego (1734-1823), przy podwarszawskiej wsi Powązki. 

Warszawska 
podmiejska rezydencja 
Izabeli Czartoryskiej 
w Powązkach



Adam Kazimierz i  Izabela Czarto-
ryscy 24 września 1770 r. stali się 
właścicielami (na mocy przywile-
ju nadanego przez króla Stanisła-

wa Augusta) zaniedbanego dworu z zabudo-
waniami gospodarczymi oraz zapuszczone-
go ogrodu przy podwarszawskiej wsi Powąz-
ki. W  1775  r. znacznie powiększyli dobra 
powązkowskie, dołączając do nich sąsiednią 
posiadłość kupioną od Fryderyka Alojzego 
Brühla. Prace przy gruntownym przekształ-
caniu starego ogrodu na Powązkach w nową 
podmiejską rezydencję rozpoczęto w 1771 r. 
według programu i  pomysłu samej Izabe-
li Czartoryskiej, przy współpracy zatrudnia-
nych w miarę potrzeb architektów, malarzy, 
ogrodników i  wysoko wykwalifikowanych 
rzemieślników wielu specjalności. W  rezul-
tacie powstała jedna z najwspanialszych war-
szawskich podmiejskich rezydencji drugiej 
połowy XVIII w.

W marcu 1771 r. rozpoczęto prace tere-
nowe według projektu i  pod nadzorem ar-
chitekta Efraima Schroegera. Zbudowano 
tamę na rzeczce Rudawka, dzięki czemu po-
wstał malowniczy staw z dwoma nowo utwo-
rzonymi wyspami, umocniono brzegi stawu, 
udrożniono pobliskie źródła, splantowano 
i nawieziono piaszczystą ziemię na wyspach, 
uzupełniono na nich zadrzewienia (zasa-
dzono 240 dużych lip i  3600 drobnej lipi-
ny) i utworzono trawniki. W połowie marca 
kończono chatę księżnej, a latem wytyczono 
i obsadzono regularny ogród warzywny. Pod 
koniec roku Izabela Czartoryska wyjechała 
z  córkami do Anglii i  potem do Spa, gdzie 
przebywała aż do wiosny 1774 r. (Maria Der-
nałowicz, Portret Familii, Warszawa 1974, 
s. 229, 237, 239, 249). Nie ma przekazów 
o tym, co działo się na Powązkach, kiedy nie 
było jej w  kraju. Najpewniej niewiele, cho-
ciaż trudno wykluczyć możliwość prowadze-
nia w tym czasie najróżniejszych prac ziem-
nych i budowę chatek dla dzieci. Po powro-
cie księżna natychmiast przystąpiła do uzu-
pełniania tego, czego w  rezydencji jeszcze 
brakowało, sama wszystko nadzorując. Już 
od 10 maja do 23 września 1774 r. przebywa-
ła z dziećmi na Powązkach, o czym świadczą 

zachowane zestawy wydatków na jedzenie 
dla rodziny, co dowodzi, że było to już miej-
sce przygotowane do wypoczynku, chociaż 
bez wątpienia nie do końca urządzone, tak 
jak chciała tego właścicielka (potwierdza to 
Armand-Louis de Lauzun w swoich pamięt-
nikach, który zanotował, że spędził na Po-
wązkach w październiku 1774 r. dwie doby 
− Duc de Lauzun, Pamiętniki, Warszawa 
1976, s. 107).  

Izabela Czartoryska zajmowała się pod-
warszawską rezydencją aż do 1794  r. Dbała 
też o całe dobra powązkowskie, aktywizując 
gospodarkę rolną i związany z nią przemysł. 
Znajduje to potwierdzenie w  zachowanych 
dokumentach. Szczególnie dużo działo się 
na terenie posiadłości wówczas, kiedy księż-
na przebywała w  Warszawie, niewiele kiedy 
wyjeżdżała za granicę, a od 1782 r. coraz czę-
ściej do Puław.

Obszar pod nową rezydencję wytyczony 
został po 24 września 1770 r. (Marek Kwiat-
kowski, Powązki, „Rocznik Warszawski”, 
t. IX, 1969, s. 125) za wsią Powązki prostymi 

1 | „Północno-zachodnie 
okolice Warszawy 
ok. 1800 r.”, fragment 
z dobrami Powązki 
ks. Adama i Izabeli 
Czartoryskich: 
1 − główne wejście/wjazd 
do rezydencji ks. Izabeli 
Czartoryskiej; 2 − budowa 
gotycka z wieżyczką 
okrągłą, w której była 
urządzona holendernia;  
3 − oberża; 4 − katakumby 
na Cmentarzu 
Powązkowskim (proj. 
Dominika Merliniego); 
5 − kościół cmentarny 
św. Karola Boromeusza, 
zbudowany w 1792 r. 
wg proj. Dominika 
Merliniego (oprac. 
Jolanta Putkowska wg 
planu Powązek Mariana 
Żebrowskiego z ok. 1775 r. 
oraz wg planów Warszawy 
i okolic z 1796 i 1819 r.)
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alejami obsadzonymi z dwóch stron drzewa-
mi, a od północy i wschodu istniejącymi dro-
gami od wsi do Burakowa i od Burakowa do 
Wawrzyszewa. Aleja, zaczynająca się we wsi 
Powązki na granicy południowo-zachodniej, 
załamywała się na północ i dalej po zakręcie 
na wschód, doprowadzając do mostu nad ka-
nałem, za którym zaczynała się rezydencja. 
To, czego dokonał Schroeger w  pierwszym 
etapie tworzenia podmiejskiej letniej rezy-
dencji Izabeli Czartoryskiej wewnątrz wy-
dzielonego przestrzennie terenu opisał dość 
szczegółowo Szymon Bogumił Zug: „W po-
czątku teraźniejszego panowania, była to mi-
zerna wioseczka położona nad bagnem zaro-
słem olszyną, gdzie zaledwie jedno wzgórze 
suche znajdowało się, na którem urządzono 
miejsce do łapania ptaków. Dostatnie źródła 
tutejsze wstrzymane groblą młynową, wylały 

na strony w dół i sformowały błota. Właściciel 
teraźniejszy znajdując to miejsce stosownem do 
swoich zamiarów, nie szczędząc kosztu i wielo-
letnich usiłowań, zwyciężył wszelkie przeszko-
dy. Skutkiem tego, trzęsawiska zmieniły się we 
wzgórza i  góry, błota stały się pięknemi sta-
wami lub zielonemi trawnikami. Skorzystano 
ze wszystkich drzew i  krzaków piękniejszych, 
każda wierzba i  topola zeschła dostarczyła 
dowcipnej Księżnej materyału do jakieś prze-
miany; jednem słowem korzystano z  natury 
i nie zwichnięto jej niewłaściwie użytą sztuką. 
Podróż do Anglii posłużyła tej pani do rozwi-
nięcia myśli pełnych smaku, które po powrocie 
swym przywiodła do skutku. […] Przenosząc 
gdzie indziej młyn, osuszono las, a powięk-
szając obszar i  głębinę sadzawek, wzniesiono 
grunt zbyt płaski dając odpływ wodom przez 
wykopane kanały. […] Otworzono źródła, 

2 | Marian Żebrowski, 
Plan de Powązki a Madame 
la Princesse Czartoryska, 
ok. 1775 (własność 
Fundacji XX. Czartoryskich 
w Krakowie)
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zyskano przez to więcej wody, a w  miejscach 
wilgotnych porobiono drogi suche” (Ogrody 
w Warszawie i jej okolicach opisane w r. 1784 
przez Szymona Zuga, Budowniczego Kościo-
ła Ewangelickiego w  Warszawie, „Kalendarz 
Powszechny na rok przestępny 1848”, s. 15).

Około 1775 r. Marian Żebrowski wyko-
nał plan Powązek, na którym zadokumento-
wał, jak wówczas wyglądały. Woda z otwar-
tych źródeł utworzyła rozlewisko, z  które-
go wyprowadzono kanały otaczające dwie 
wyspy. Najważniejszą ze względu na przyję-
ty program i  opracowanie była wyspa pół-
nocna, mniejsza, o  bogatszym układzie to-
pograficznym, z dwoma wzniesieniami, nie-
wielkim wzgórzem i  małą wypiętrzoną wy-
sepką odciętą krótkim kanałem. Tu znalazły 
się mieszkalne pawilony księżnej Izabeli i jej 
rodziny, wyglądające jak proste, kryte słomą 
chaty, ruiny rzymskiego amfiteatru, w  któ-
rym urządzono pomieszczenia mieszkalne 
i  stajnie, ruiny kolumnady i  łuku triumfal-
nego, altana pokryta strzechą, pień starego 

drzewa w środku z kanapką i klatką na pta-
ki, a na małej wysepce chatka i grota. Wszyst-
kie chatki urządzone były z niezwykłym sma-
kiem i  przepychem, a wyróżniała się wśród 
nich usytuowaniem, programem i wielkością 
należąca do księżnej, stojąca na wzniesieniu 
na zamknięciu placyku, przy którym po obu 
stronach stały pozostałe chatki poprzedzo-
ne ogródkami, należące do dzieci, ich opie-
kunki i burgrabiego. W chatce Czartoryskiej 
urządzono wygodny apartament z  antyka-
merą, sypialnią, gabinetem i łazienką w pod-
ziemiu, dostępną schodami i windą. Wszyst-
kie pomieszczenia miały starannie zaprojek-
towany wystrój i  wyposażenie odpowiednie 
do funkcji, a gabinet ozdobiony był cyklem 
malowideł przedstawiających sceny wiejskie, 
autorstwa Jana Piotra Norblina. W  1785  r. 
artysta ten wykonał dla innego pomieszcze-
nia (lub pomieszczeń) cykl pięciu fantazyj-
nych malowideł na płótnie, przedstawiają-
cych „Kiermasz w  parku”, „Koncert w  par-
ku”, „Śniadanie w parku”, „Nimfy używające 

3 | Autor nieokreślony, 
„Chatka Izabeli Czartoryskiej 
na Powązkach”, 1779, 
papier, akwarela, gwasz, 
uzupełnienia olejem lub 
temperą (w zbiorach 
Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce)
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kąpieli” i  „Towarzystwo w  parku pod posą-
giem Cnoty”. 

Najdokładniej chatę księżnej opisał Jo-
hann Bernoulli, poświęcając najwięcej miej-
sca łazience o ścianach wyłożonych kafelkami 
z saskiej porcelany ( Johann Bernoulli, Podróż 
po Polsce, [w:] Polska stanisławowska w oczach 
cudzoziemców, oprac. Wacław Zawadzki, War-
szawa 1957, t. 1, s. 426). Zwiedził też wszyst-
kie domki, podobnie jak kolejny podróż-
nik odwiedzający Warszawę, William Coxe, 
goszczony przez księżnę w Powązkach, który 
m.in. zanotował: „[…] poszliśmy do kilku dom-
ków zamieszkałych przez dzieci, a zbudowa-
nych i urządzonych według rozmaitych stylów, 
ale wszystko bardzo elegancko. Z zewnątrz każ-
dy szczegół sprawia wrażenie mieszkania jakiejś 
szczęśliwej rodziny wieśniaczej – wewnątrz zaś 
wszystko jest niezwykle kosztowne i nacechowa-
ne dobrym gustem. Nigdy dotychczas nie zda-
rzyło mi się widzieć takiego kontrastu prosto-
ty z wspaniałością” (William Coxe, Podróż po 
Polsce…, s. 663).

Całe najbliższe otoczenie chatek i  tego, 
co znajdowało się na tej wyspie, było 

poprzecinane pozornie swobodnie przebie-
gającymi dróżkami, a faktycznie zaprojekto-
wane tak, żeby prowadziły wśród zieleni, po-
między trawnikami i łąkami od jednej atrak-
cji do drugiej, ukazującej się wśród zieleni 
wysokich drzew różnych gatunków, o uroz-
maiconych formach, wzbogaconych u  pod-
stawy krzewami i pnączami, tworzącymi dla 
nich obramienie i tło.

Druga wyspa, większa, południowa, od-
dzielona od mniejszej szerokim rozlewi-
skiem stawu, porośnięta gęstwiną drzew, 
krzewów i zarośli, poprzecinana była wijący-
mi się ścieżkami, strumykami, wąskimi pro-
stymi kanałami. W części najbliższej północ-
nej wyspy z pawilonami mieszkalnymi, za łą-
czącym obie te wyspy mostem ścieżki roz-
chodziły się wachlarzowo, gęsto obsadzone 
roślinnością, doprowadzając do trzech koli-
stych placyków/gabinetów i dalej prowadzo-
ne były swobodniej po siedmiu mostkach 
nad strumykami do części środkowej. Tę naj-
większą część wyspy porastał gaj, poprzeci-
nany wijącymi się ścieżkami, z  roślinnością 
przerzedzoną w  miejscach, gdzie przecinały 

4 | Jan Piotr Norblin 
de la Gourdaine, „Kiermasz 
w parku”, 1785, olej, płótno 
(własność Fundacji XX. 
Czartoryskich w Krakowie)
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się i  skąd rozchodziły dróżki, i  tam, gdzie 
ustawiono kilka altan wiejskich z kory drew-
nianej i  gałęzi pokrytych mchem. Zachod-
nią wąską część wyspy, ujętą z  jednej strony 
strumieniem, a z drugiej kanałem, także po-
rastał gaj. Część zachodnią parku przecinała 
aleja na nasypie, tworząca perspektywę, wy-
tyczona prostopadle do osi placu pomiędzy 
chatkami na głównej wyspie i  głównym na 
nią wjazdem. Zaczynała się mostem nad ka-
nałem, a kończyła wyraźnie oznaczonym na 
planie z 1775 r. akcentem za drugim strumie-
niem przecinającym wyspę. Przy tej wyspie 
znajdował się jeszcze most pływający, wypro-
wadzający na drogę do Warszawy.

Najważniejszy był most na przedłuże-
niu głównej drogi dojazdowej do rezydencji 
od zachodu. Drogę tę wytyczono na długim 
odcinku jako prostą, szeroką aleję obsadzo-
ną drzewami, z dodaną od strony północnej 
jedną wąską aleją, a po przeciwnej stronie od 
południa na całej długości prostego odcinka 
czterema rzędami drzew w tych samych od-
stępach. Tło dla tych drzew stanowił szero-
ki pas lasku. Było to oryginalne i bardzo czy-
telne zaakcentowanie głównego wjazdu do 
rezydencji, szczególnie ważne przy rozpla-
nowaniu założenia uwzględniającego pod-
stawowe uwarunkowania, jak strony świata 
i konfiguracja terenu, z usytuowaniem głów-
nego wjazdu od tyłu w stosunku do dojazdu 
od strony Warszawy. Dodatkowym akcen-
tem głównego wejścia/wjazdu do rezydencji 
była oberża wybudowana naprzeciwko mo-
stu na zakończeniu alei dojazdowej i prosto-
padłej do niej drogi do Wawrzyszewa, przy 
skrzyżowaniu, przed którym tworzył się pla-
cyk. Przy oberży od strony pól znajdowało 
się obszerne ogrodzone podwórze.

Regularne, asymetryczne opracowanie 
wjazdu do rezydencji było znaczącym ele-
mentem wprowadzającym, głównie ze wzglę-
dów kompozycyjnych. Istotne były także po-
zostałe komponenty założenia, zadokumen-
towane przez M. Żebrowskiego na planie 
z około 1775 r., znajdujące się po wschodniej 
stronie stawu naprzeciwko obu wysp, takie 
jak kwaterowy ogród użytkowy, ruiny zamku, 
domek ogrodnika, kopiec widokowy, młyn 
i  dom podstarościego z  folwarkiem. Ogród 
kwaterowy, określany w rejestrach jako Wło-
ski, założono nad stawem naprzeciwko małej 
wyspy, na terenie dochodzącym do drogi od 
wsi Powązki do Burakowa. Został ogrodzony 

płotem i podzielony na prostokątne kwatery 
z placykami na środku i oranżerią przy skraj-
nej północno-wschodniej kwaterze z  pla-
cykiem o  południowej wystawie. Wszystkie 
ścieżki w  ogrodzie obsadzono równo roz-
mieszczonymi drzewkami. Przy kwaterach 
w  narożniku północnym znajdowała się sa-
dzawka, a po przeciwnej stronie nad stawem 
stał dom ogrodnika, przy którym było wy-
dzielone prostokątne podwórze. Przy brze-
gu stawu od strony wsi stał „stary zrujnowa-
ny młyn. Po nad zepsutem jego stawidłem (ślu-
zą), w którem znajduje się kilka uwięzłych pni 
drzewa, spada malownicza kaskada. Wnętrze 

5 | Jan Piotr Norblin de 
la Gourdaine, „Koncert 
w parku”, 1785, olej, płótno 
(własność Fundacji XX. 
Czartoryskich w Krakowie)
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młynu do którego się wchodzi po małym most-
ku i zewnętrznych, starych wschodach, zawie-
ra piękny pokój. W pobliżu znajdowała się też 
holendernia w formie budowy gotyckiej z okrą-
głą wieżyczką z  mieszkaniem dla Szwajca-
ra doglądającego bydła”. Tak widział to miej-
sce S. B. Zug (Ogrody w Warszawie…, s. 16). 

Od młyna na południe wzdłuż jeziora w linii 
prostej utworzono nasyp, wyznaczający gra-
nicę rezydencji. Podobny, ale węższy tworzył 
granicę od północnego wschodu, uzupełnio-
ny prostą linią parkanu u podnóża. Ten wy-
dzielał teren założenia od drogi pomiędzy 
wsią Powązki a Burakowem. Od tej drogi 
prowadził dojazd do domu ogrodnika i mły-
na. Pomiędzy dojazdem a kolejnym odgałę-
zieniem drogi do Wawrzyszewa M. Żebrow-
ski zadokumentował na planie prostokątną 
sadzawkę, a przy niej jeszcze jedną chatę. Ko-
piec widokowy, z którego widać było całą re-
zydencję, Warszawę, Buraków, Wawrzyszew, 
Młociny, Bielany, piaski i pola uprawne, a da-
lej puszczę, usypano przy prosto wytyczonej, 
obsadzonej drzewami drodze od wjazdu do 
rezydencji do Wawrzyszewa, na wschód po-
między kanałem a strumieniem spływającym 
do stawu.

Około 1775 r. zaplecze gospodarcze nie-
zbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
rezydencji było jeszcze skromne, znajdowało 
się przy drodze za wsią i składało się z domu 
podstarościego z  budynkiem folwarcznym, 
ale uzupełniano je i  modernizowano aż do 
1794  r. Znacznie rozbudowano folwark 
znajdujący się właściwie na terenie wydzie-
lonym pod rezydencję. Z  rejestrów wiemy, 
że oprócz domu podstarościego, budynku 
folwarcznego i  browaru stały tam krowiar-
nia, owczarnia, stajnia dla koni folwarcznych 
i Staynia Angielska. Na folwarku hodowano 
krowy i byczki, cielęta i woły robocze, trzo-
dę chlewną (maciory, wieprzki, knury i pro-
sięta) i  drób (kury, gęsi i  kaczki), trzymano 
konie ogrodowe i konie browarne, a w Stay-
ni Angielskiej konie pod wierzch. Równocze-
śnie z intensywnie prowadzonymi od 1774 r. 
pracami na terenie założenia ogrodowego 
Izabela Czartoryska na należących do niej 
terenach systematycznie podnosiła też kul-
turę agrarną przez wprowadzanie nowych 
upraw, a także wykorzystanie istniejących 
pokładów gliny, zakładając cegielnię. Dążyła 
do utworzenia wzorowej rezydencji i wzoro-
wego przy niej gospodarstwa. Na ciągle po-
większanych polach uprawiano żyto, jęcz-
mień, owies, tatarkę, proso, chmiel i  siano. 
Przed 1784 r. założono uprawę drzew mor-
wowych. Cegielniany piec, budynek i  szo-
py stały na południowy zachód od wsi Po-
wązki, przy drodze w  kierunku do Czyste-
go i Woli. W cegielni produkowano oprócz 

6 | Jan Piotr Norblin de 
la Gourdaine, „Śniadanie 
w parku”, 1785, olej, płótno 
(własność Fundacji XX. 
Czartoryskich w Krakowie)
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cegły gzymsy, posadzki, gąsiory oraz da-
chówki holenderki i  karpiówki. Ta produk-
cja zaspokajała przede wszystkim potrzeby 
Czartoryskich, ale przeznaczona była też na 
sprzedaż. Sprzedawano również piwo z bro-
waru w oberżach powązkowskich i w karcz-
mie przy Rogatkach oraz płody rolne (żyto, 
jęczmień, owies, siano, chmiel), włoszczyznę, 
nabiał, ryby.

Równocześnie uregulowano drogę przez 
wieś i przedłużono na północ za skrzyżowa-
niem także jako prostą aleję, tylko obsadzoną 

dwoma rzędami drzew, w kierunku Burako-
wa, wyznaczając tym samym nową regular-
ną granicę rezydencji aż do granicy włoskie-
go ogrodu. Drogi utwardzano gruzem z ce-
gielni. Przy głównej drodze wyznaczono pięć 
parceli, na których w  1789  r. z  dyspozycji 
Izabeli Czartoryskiej postawiono pięć cha-
łup. Do ostatniej z zagród chłopskich przyle-
gała obszerna posesja należąca do „W. Johna 
Doktora z Pomieszczeniem i Ogrodem”. Przed 
1796 r., być może wówczas, kiedy zrealizo-
wano nową drogę z Warszawy do Powązek, 

7 | Autor nieznany, 
„Powązki. Widok 
wzniesienia z chatką Izabeli 
Czartoryskiej od strony 
południowo-wschodniej 
z doryckimi kolumnami 
i mostkiem przez kanał na 
pierwszym planie”, rysunek 
z trzeciej ćwierci XVIII w. 
(w zbiorach Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie)

8 | Zygmunt Vogel, „Widok 
łuku triumfalnego na 
Powązkach”, koniec XVIII w. 
(w zbiorach Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie)
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przedłużono ją z nieznacznym odchyleniem 
na północny zachód poza rezydencję, obsa-
dzając dwoma rzędami drzew i  doprowa-
dzono do założonego niewielkiego ogrodu 
z sadzawką i kilkoma budynkami. W doku-
mentach nie znaleziono żadnych informacji 
o  tym obiekcie. Można się tylko domyślać, 
że była to samotnia księżnej Izabeli Czarto-
ryskiej.

Głównym powodem, dla którego Izabe-
la Czartoryska dla podmiejskiej rezydencji 
przyjęła koncepcję ogrodu krajobrazowego 
zbliżonego w charakterze do ozdobnej fer-
my, było stworzenie doskonałego miejsca 
dla siebie i swoich dzieci, w którym mogły-
by żyć w absolutnej harmonii z naturą. Było 
to zgodne z  nowymi poglądami na meto-
dy wychowywania dzieci wprowadzanymi 
przez postępową europejską arystokrację 
(i nie tylko), głoszonymi m.in. przez znane-
go księżnej Jana Jakuba Rousseau. Najlep-
szą inspiracją dla takiego założenia okazał 
się dla Izabeli Czartoryskiej ogród zbliżony 
do fermy ozdobnej, opisanej przez Thomasa 
Whately w Observations on Modern Garde-
ning, wydanych w Londynie w 1770 r., ale 
oczywiście i  program Powązek, i  koncep-
cja były tu znacznie zmodyfikowane. Zosta-
ły dostosowane do indywidualnych potrzeb 
księżnej i  konkretnej sytuacji, w  jakiej po-
wstały jako założenie oryginalne, nowator-
skie, i to nie tylko na gruncie rodzimym, ale 
także w  skali europejskiej (przypuszczenia 

niektórych badaczy, że wzorem dla pawi-
lonów mieszkalnych z  ogródkami były dla 
Powązek słynne domki w wiosce Marii An-
toniny w  Wersalu wyjaśniła jednoznacz-
nie Agnieszka Morawińska w: Augusta 
Fryderyka Moszyńskiego „Rozprawa o  ogro-
downictwie angielskim, 1774”, Wrocław-
-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 41). 
Izabela Czartoryska, znając realizacje zało-
żeń ogrodowych francuskich i angielskich, 
zanim przystąpiła do utworzenia własne-
go założenia, wspierana przez Efraima 
Schroegera dokonała świadomego wybo-
ru, a głównym celem, jaki przyświecał jej od 
początku, było utworzenie utopijnego ide-
alnego miejsca, w  którym mogła oddawać 
się wychowywaniu dzieci.

W 1794  r. w  czasie oblężenia Warsza-
wy przez Prusaków rezydencja została spu-
stoszona. W  tym samym roku Czartoryscy 
sprzedali dobra powązkowskie niejakiemu 
Łaszczyńskiemu. Od tego czasu ogród ule-
gał powolnej dewastacji, aż do całkowitego 
zniszczenia, a tereny dookoła wykorzystywa-
no pod zabudowę o różnych funkcjach. 

Na początku lat osiemdziesiątych 
XVIII  w., po usypaniu okopów w  latach 
1770-1772 wyznaczających jednoznacz-
nie granicę rozwijającego się miasta, z  dy-
namicznie powiększającą się liczbą ludności 
i koniecznością podnoszenia warunków hi-
gienicznych, powstała potrzeba przenosze-
nia na tereny podmiejskie przykościelnych 
cmentarzy. Pierwszy taki cmentarz założo-
ny został w 1781 r. przez księży misjonarzy 
na Koszykach, drugim był cmentarz na Po-
wązkach, urządzony na gruncie znajdują-
cym się poza okopami, podarowanym para-
fiom miejskim św. Jana, Najświętszej Marii 
Panny i św. Andrzeja przez rodzinę Szyma-
nowskich. Założenie cmentarza i  wybudo-
wanie kościoła zlecono za fundusze zebra-
ne przez ofiarodawców architektowi Do-
minikowi Merliniemu. I tak, kiedy obec-
nie o istnieniu wyjątkowej rezydencji Czar-
toryskich na Powązkach wie niewielu, to 
Cmentarz Powązkowski, powiększany sys-
tematycznie od 1820 r., jest wyjątkową ne-
kropolią, „Panteonem stolicy, a nawet kraju, 
jednym z  większych w  Europie” (Stanisław 
Szenic, Cmentarz Powązkowski 1790-1850, 
Warszawa 1979, s. 11-15).

Jolanta Putkowska

9 | „Powązki. Wjazd 
do parku”, drzeworyt 
sztorcowy wg rysunku 
księżnej Marii 
Wirtemberskiej („Kłosy”, 
1871, nr 294)
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Spotkanie z książką

W 2016 r. nakładem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilano-
wie wydana została książka napisana przez Jolantę Putkow-

ską Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem 
w XVI-XVIII wieku. Jolanta Putkowska, inżynier architekt, od daw-
na bada historię architektury polskiej i europejskiej. Jest autorką 
monografii Architektura Warszawy XVII wieku (1991) i wielu ar-
tykułów naukowych poświęconych nowożytnej architekturze rezy-
dencjonalnej Warszawy. 

W omawianej tu obszernej publikacji (600 stron) Jolanta Put-
kowska prezentuje szczegółowo rozwój rezydencji podmiejskich 
i na przedmieściach Warszawy od XVI do drugiej połowy XVIII w., 
powiązany z historią stołecznego miasta. Autorka analizuje rów-
nież wszystkie czynniki, które miały wpływ na wyjątkowość War-
szawy i kształtowały jej rozwój. 

We wstępie do książki przedstawiona została tradycja zakła-
dania rezydencji z obszernym ozdobnym ogrodem na przedmie-
ściach i pod miastem, która sięga starożyt-
ności. Rezydencje występowały także w śre-
dniowieczu, ale szczególny rozkwit wprowa-
dzania ich w Europie w strefie podmiejskiej 
nastąpił w okresie renesansu, najpierw we 
Włoszech, a już od końca XV w. także w Pol-
sce, kiedy to stały się obowiązkowym ele-
mentem zespołów rezydencjonalnych panu-
jących i możnych. Jolanta Putkowska przy-
tacza fragmenty teoretycznej rozprawy Mia-
sto idealne kawalera Georgio Vasariego ob-
myślone i narysowane w roku 1598, z któ-
rej możemy dowiedzieć się, jakie typy bu-
dynków znajdowały się w XVI w. w miastach 
i które z nich powinni zamieszkiwać repre-
zentanci różnych grupy społecznych.

W kolejnych częściach publikacji zawar-
ta jest historia warszawskich zespołów re-
zydencjonalnych, poczynając od XVI w., kie-
dy królowa Bona osiadła w Warszawie i poza 
oficjalną siedzibą, jaką był Zamek Królewski, korzystała z dwo-
ru przy Krakowskim Przedmieściu oraz rozpoczęła budowę willi 
w Ujazdowie. Obydwa te założenia również w pierwszej połowie 
XVII w. służyły kolejnym panującym. Przeniesienie decyzją Zyg-
munta III Wazy stolicy z Krakowa do Warszawy w 1595 r. dopro-
wadziło do przekształcenia jej w miasto na wzór europejski. Do 
Warszawy ściągnęła magnateria i bogata szlachta, zaczęły rozbu-
dowywać się przedmieścia. Senatorowie związani z dworem Zyg-
munta III wznosili swoje rezydencje. I tak np. hetman wielki ko-
ronny Stanisław Koniecpolski wybudował dwór w Oborach pod 
Warszawą, wojewoda mazowiecki Stanisław Warszycki pod mia-
stem miał dobra Raków, Czarnów i część Czerniakowa, a marsza-
łek wielki koronny Mikołaj Wolski był właścicielem dworu w Falen-
tach, Woli Zerzeńskiej i Zagoździa.

Druga połowa XVII w. – to czasy panowania Jana III Sobie-
skiego, który przystąpił do tworzenia zespołu rezydencjonalnego 
o rozbudowanym programie, kupując w 1677 r. Milanów (prze-
mianowany wkrótce na Wilanów). Znacznie później żona króla 

Maria Kazimiera podjęła budowę dwóch rezydencji – Marywilu na 
przedmieściu i Marymontu pod miastem. Siedziby budowali moż-
nowładcy piastujący wysokie stanowiska, np. podkomorzy koron-
ny Kazimierz Bieliński wybudował willę w Otwocku Wielkim, mar-
szałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski – rezyden-
cje w Ujazdowie i Czerniakowie, a prymas Michał Stefan Radzie-
jowski – dwór przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

W kolejnej części publikacji Jolanta Putkowska zajmuje się 
okresem panowania Augusta II i Augusta III Sasów. Oficjalną sie-
dzibą Augusta II, tak jak jego poprzedników, był Zamek Królewski. 
Doceniając propagandową rolę architektury, August II kupił Pa-
łac Kazimierzowski i Marymont, wydzierżawił Marywil i Wilanów, 
przejął Ujazdów i Czerniaków, które wkrótce zaczął przebudowy-
wać. Za panowania Augusta II i jego następcy Augusta III do posia-
dania okazałych rezydencji w Warszawie i pod miastem dążyli też 
magnaci, wywierający coraz większy wpływ na politykę. I tak np. 

w 1720 r. hetman wielki koronny Adam Sie-
niawski wraz z żoną Elżbietą kupili i przebu-
dowali Wilanów, w 1748 r. minister Augusta 
III Henryk Brühl zaczął tworzyć zespół rezy-
dencjonalny składający się z posesji przy No-
wym Świecie, Pałacu Sandomierskiego przy 
Wierzbowej oraz willi pod miastem w Woli, 
pałacu w Piasecznie i dworu w Młocinach, 
a w 1750 r. prymas Andrzej Stanisław Zału-
ski urządził rezydencję w Falentach.

W ostatniej, najbardziej obszernej czę-
ści książki autorka opisuje okres panowania 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Celem 
monarchy było cywilizacyjne zbliżenie Polski 
do Europy Zachodniej, w czym istotną rolę 
miał odegrać mecenat artystyczny. Szcze-
gólne miejsce król wyznaczył architekturze 
rezydencjonalnej, będącej jednym z waż-
niejszych elementów budowania wizerun-
ku oświeceniowego monarchy, a jego naj-

bardziej znaną rezydencją stały się Łazienki Królewskie.  Główny-
mi inwestorami na terenie przedmieść Warszawy byli w tym cza-
sie przedstawiciele elit szlacheckich, zamożni mieszczanie, kupcy 
i bankierzy. Dużo miejsca autorka poświęca opisowi wzniesionych 
czy nabytych przez nich wówczas rezydencji, w tym m.in. Pową-
zek Izabeli Czartoryskiej, Jabłonny biskupa płockiego Michała Po-
niatowskiego, Ujazdowa Marcella Bacciarellego, Faworów bankie-
ra Macieja Łyszkiewicza, Falent bankiera Piotra Teppera, Królikar-
ni szambelana Karola Tomatisa czy posiadłości Izabeli Lubomir-
skiej w Mokotowie. 

Książka ilustrowana jest bogatym zestawem ilustracji (345), 
pochodzących ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Gabinetu Rycin 
BUW, muzeów warszawskich i instytucji zagranicznych (w tym 
Szwedzkiej Narodowej Galerii Portretu) oraz planami rezydencji, 
wykonanymi przez Jolantę Putkowską.

Publikację można kupić (cena: 135 zł) w sklepiku muzealnym 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie lub na stronie interne-
towej (e-sklep.wilanow-palac.pl). 

REZYDENCJE	NA	PRZEDMIEŚCIACH	WARSZAWY
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krzysztof mordyński

Gmach obecnego ratusza m.st. Warszawy, bo o nim będzie 
mowa w artykule,  jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej 
niedocenionych dzieł architektonicznych w stolicy. Wybudowany 
w 1825 r. według projektu Antonia Corazziego dla Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu zachwycał współczesnych mieszkańców 
Warszawy i wyróżniał się formą architektoniczną spośród innych 
gmachów miasta. Nigdy nie miał jednak szczęścia do otoczenia, 
które pozwoliłoby wykreować go na jedną z wizytówek stolicy.

Architektoniczne 
walory i urbanistyczne 
niedostatki dzieła 
Corazziego



Budowa pałaców rządowych przy pl. 
Bankowym należała do prioryteto-
wych inwestycji Królestwa Kongre-
sowego w Warszawie. Plac wytyczo-

no w miejscu trójkątnego dziedzińca dawne-
go pałacu Ogińskich u zbiegu ulic Senator-
skiej, Rymarskiej i Elektoralnej. Powstawało 
tam centrum bankowo-administracyjne, zło-
żone z siedziby ówczesnego ministerstwa fi-
nansów, czyli Pałacu Komisji Rządowej Przy-
chodów i Skarbu (bud. 1823-1825), sąsiadu-
jącego z  nim Pałacu Ministra Skarbu (bud. 
1825-1830) oraz gmachu Giełdy i  Banku 
Polskiego (bud. 1825-1828), usytuowane-
go na narożnej działce przy ul. Elektoralnej. 
Wszystkie te budowle zostały zaprojektowa-
ne przez Antonia Corazziego, wybitnego ar-
chitekta działającego w Królestwie Polskim. 

Corazzi urodził się w  1792  r. w  Livor-
no, największym portowym mieście Toska-
nii. W  1811  r. rozpoczął studia w  Akade-
mii Sztuk Pięknych we Florencji, aby wkrót-
ce po ich ukończeniu skorzystać ze szcze-
gólnej oferty. Na prośbę Stanisława Staszi-
ca, wiceministra oświaty w  rządzie Króle-
stwa Polskiego, władze Toskanii zgodziły się 

przysłać architekta, biegłego zarówno w ów-
czesnej wiedzy architektonicznej, jak i  sztu-
ce budowania starożytnych Rzymian. Co-
razzi, który do Królestwa przybył na począt-
ku 1819 r., okazał się utalentowanym i pra-
cowitym twórcą. Zrealizował w Polsce oko-
ło 50 projektów gmachów publicznych, pry-
watnych pałaców i  kamienic, z  czego zna-
komitą większość w  Warszawie. W  okresie 
przed powstaniem listopadowym przyczynił 
się do nadania stolicy oblicza architektonicz-
nego późnego klasycyzmu. Pozostał w  Pol-
sce do 1847 r., aby następnie wrócić do To-
skanii. Pałac Komisji Rządowej Przychodów 
i  Skarbu należy do jego najwybitniejszych 
dzieł obok Teatru Wielkiego i  Pałacu Sta-
szica w Warszawie czy Pałacu Komisji Woje-
wództwa Sandomierskiego w Radomiu.

Gmach Komisji przy pl. Bankowym po-
wstał na miejscu dawnego pałacu Leszczyń-
skich, z  wykorzystaniem jego murów, lecz 
uzyskał zupełnie nową, monumentalną po-
stać, godną najważniejszego ministerstwa 
w  Królestwie. Warto zwrócić uwagę na to, 
jak za pomocą niezbyt skomplikowanych 
środków kompozycyjnych Corazzi stworzył 

1 | Pałac Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu 
w Warszawie
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architekturę wielowymiarową, dynamicz-
ną i zagadkową. Walory nowo wzniesionego 
pałacu rządowego podkreślał artykuł w „Ga-
zecie Warszawskiej” z 1825 r., której redakto-
rem był Tomasz Karol Le Brun. Autor oce-
niał, że gmach „posiada w wysokim stopniu to, 
co Architekci zowią »ruchem budowli«, i  co 
stanowiąc po większey części piękność sztuki, 
było zawsze głównym celem starań i wykona-
nia u starożytnych”. Przebywając na pl. Ban-
kowym mamy szansę samodzielnie odkryć 
te walory z co najmniej dwóch perspektyw: 
pierwszej, gdy się obok pałacu przechodzi 
lub przejeżdża, a drugiej, gdy obserwuje się 
go z punktów położonych w różnej odległo-
ści od głównego portyku, ale umiejscowio-
nych w pobliżu jego osi.

Pałac jest jedną z trzech wielkich budowli 
w zachodniej, nieprzerwanej pierzei pl. Ban-
kowego. Za gmachem Komisji usytuowa-
ne są w pierzei kamienice, może mniej mo-
numentalne, ale utrzymujące linię zabudo-
wy. W widokach bocznych, naturalnych dla 
przechodniów poruszających się wzdłuż bu-
dynków, zmierzających na plac od południa 
bądź od północy, pałac Komisji jest kolej-
nym elementem ciągłej ściany placu. Ściana 
ta jest jednak zróżnicowana. Od strony po-
łudniowej każdy z trzech gmachów łączy się 
z placem za pomocą ażurowych elementów. 
Widoczne fragmenty ścian i puste przestrze-
nie zacienionych otworów tworzą rytmy, 
których widok dość łatwo można przełożyć 
na iluzję dźwięków. Potężne boniowane ar-
kady gmachu giełdy, kryjące w sobie głębokie 
podcienia, wybijają rytm dostojny i powolny, 
niczym głuche odgłosy wielkiego bębna. Sto-
jący dalej Pałac Ministra Skarbu także ma ar-
kadowanie, ale rozplanowane już w  innym 
układzie. Każdy łuk rozdzielony jest toskań-
ską półkolumną, rytm staje się przez to szyb-
szy, bardziej skomplikowany, nabiera tem-
pa. W łącznikach między ryzalitami Coraz-
zi umieścił po dwie półkolumny, jeszcze bar-
dziej wzbogacając plastyczny odbiór ściany 
i jej iluzoryczny wydźwięk. Za trzecim ryza-
litem ten schemat kończy się, aby dać miej-
sce monumentalnej kompozycji złożonej 
z  cokołu i  długiego szeregu umieszczonych 
na nim kolumn wspierających belkowanie. 
Tu właśnie zaczyna się pałac Komisji. W tym 
miejscu rytm bardzo wyraźnie załamuje 
się, pasma arkadowań i kolumn nie zgadza-
ją się ze sobą w poziomych liniach gzymsów. 

Dzięki ustawieniu kolumn na dość wysokim 
cokole ażurowa ściana pałacu Komisji zdaje 
się łączyć zdwojony rytm parteru i piętra pa-
łacu Ministra. W skrócie perspektywicznym, 
zwłaszcza gdy patrzymy sprzed arkad gma-
chu giełdy, portyki obecnego ratusza wydają 
się nieprzerwaną kolumnadą. Otwory mię-
dzy kolumnami nie są jeszcze widoczne, trzo-
ny nakładają się na siebie, jednakże ich jasne 
i naświetlone od strony placu części kontra-
stują z ciemnymi płaszczyznami skierowany-
mi do wewnątrz budowli. W ten sposób po-
wstaje rytm szybki, oczy przeskakują od razu 
z  jednej kolumny na drugą, prześlizgują się 
po nich jak po zwartej ścianie, nie znajdując 
pustej przestrzeni między trzonami.

W miarę jak przechodzień zbliża się do 
pałacu Komisji i bramy prowadzącej na dzie-
dziniec, przerwa pomiędzy portykami na osi 
gmachu staje się coraz bardziej widoczna. 
Dwie części kolumnad oddzielają się optycz-
nie od siebie i pojawia się pytanie, jaki widok 
ujrzymy pomiędzy nimi, w  czymś, co jesz-
cze przed chwilą wydawało się zwartą pierze-
ją. Mistrzostwo Corazziańskiej architektury 
polega na tym, że odsłania ona swe tajemni-
ce stopniowo, tak aby bawić naszą ciekawość 
jak najdłużej. Zbliżając się do narożnika bliż-
szego portyku, widzimy z wolna odsłaniające 
się wnętrze dziedzińca. Szybciej jednak do-
wiemy się czegoś o pałacu, patrząc w otwory 
pomiędzy kolumnami. Początkowo nie zo-
baczymy nic ciekawego, gdyż kolumnada stoi 
wzdłuż ślepej ściany, jednak bliżej narożnika 
otwiera się widok na ściany pałacowego dzie-
dzińca. Jest to widok niepełny, ukazujący za-
ledwie fragmenty jednego z portyków bocz-
nych, płaskorzeźbiony pas dekoracji na ścia-
nie, wreszcie część frontonu głównego por-
tyku i  scen wypełniających tympanon. Ze 
względu na masywny cokół, który zakrywa 
nam widok, możemy podglądać tylko górne 
partie wnętrza dziedzińca. Wszystko zresz-
tą, co zobaczymy idąc, dostrzeżemy tylko na 
moment, jako pozbawioną szczegółów infor-
mację, niekoniecznie składającą się na możli-
wy do zrekonstruowania zarys całości. 

Gdy wreszcie dotrzemy do narożnika, 
ukaże nam się wnętrze proporcjonalnego 
dziedzińca. Nie wydaje się on zbyt rozległy, 
równocześnie jednak na tyle długi, aby wy-
tworzyć wrażenie interesującej głębi. Per-
spektywę zamyka centralnie usytuowana, 
wysoka na dwa piętra główna bryła pałacu 
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i jej dominujący akcent, portyk z dekorowa-
nym tympanonem. Kompozycję dopełniają 
dwie flankujące ściany boczne ze skromniej-
szymi portykami, zwieńczonymi tylko atty-
ką. Odgrywają one ważną plastyczną rolę. 
Gdy przemieszczamy się dalej wzdłuż pla-
cu, a równocześnie spoglądamy wewnątrz 
dziedzińca, wysunięte kolumnady portyków 
optycznie zmieniają swoje położenie. Kom-
pozycja staje się dzięki temu bardziej dyna-
miczna.

Plac Bankowy przez ponad sto lat od cza-
su pojawienia się w tkance miasta miał kształt 
trójkątny (1825-1945). Pałac Komisji stał 
w jego północnym wąskim narożniku i w za-
sadzie efektowność Corazziańskiej architek-
tury można było podziwiać prawie wyłącznie 
z bliska, przy okazji opuszczania placu lub od 
ul. Rymarskiej. Tymczasem w  planach wło-
skiego architekta budowla winna była uzy-
skać oś widokową, biegnącą na wprost po osi 
głównego portyku, co wymagałoby wykupie-
nia przez rząd prywatnych działek. 

Plany Corazziego były częścią szero-
kich działań rządu Królestwa zmierzających 
do uregulowania placów i  ulic Warszawy. 
W  drugiej i  trzeciej dekadzie XIX  w. mia-
sto zyskało przestrzenie zarówno reprezen-
tacyjne, jak i wygodne funkcjonalnie, przede 
wszystkim komunikacyjnie. Wybudowano, 

powiększono lub uregulowano tak waż-
ne fragmenty miasta, jak place Zamkowy, 
Trzech Krzyży, Teatralny. Usiłowania rzą-
du szły w  kierunku uczynienia z  Warszawy 
stolicy nowocześnie zarządzanego państwa, 
a porządki w przestrzeni miejskiej traktowa-
no jako rodzaj wizytówki. Dawna Warszawa, 
chaotyczny zlepek niezależnych od siebie 
małych prywatnych miasteczek nazywanych 
jurydykami, miała odejść do historii, podob-
nie jak odeszła anarchiczna u swego schyłku 
Pierwsza Rzeczpospolita.

2 | Pałace w skrócie 
perspektywicznym

3 | Widok od strony 
narożnika portyku
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Corazzi zaproponował zmianę w  ukła-
dzie urbanistycznym najbliższej okolicy pla-
cu. Celem jego projektu z  1825  r. było wy-
tyczenie systemu powiązanych ze sobą ulic 
i placów, dzięki czemu powstałby zalążek no-
wego centrum Warszawy. Ulica Senatorska, 
jeden z  najważniejszych traktów miasta, na 
początku XIX  w. łączyła oczyszczony z  za-
budowy w  1821  r. pl. Zamkowy z  przezna-
czonym do powiększenia placem przed ra-
tuszem miejskim, przy którym stanąć miał 
w  ciągu kilku lat Teatr Narodowy. Następ-
nie Senatorska docierała do południowego 
krańca pl. Bankowego. Corazzi zaprojekto-
wał nową aleję, która wychodziłaby z  prze-
ciwległego, północnego krańca placu i  bie-
gnąc niemalże równolegle do Senatorskiej, 
dochodziła do ul. Bielańskiej, ta zaś łączyła 
się na powrót z Senatorską i przyszłym pl. Te-
atralnym. 

Nowa aleja była równocześnie osią wido-
kową Pałacu Komisji Rządowej Przychodu 
i  Skarbu. Jej wykonanie umożliwiałoby ob-
jęcie wzrokiem gmachu z odpowiedniej od-
ległości. Corazzi zaproponował tu dwa roz-
wiązania, osiowe i  lekko po skosie. Według 
pierwszego z  nich aleja biegła po osi głów-
nego dziedzińca pałacu. Był to widok naj-
bardziej monumentalny, dostojny, wręcz pa-
tetyczny. Przechodzień oddalony od gma-
chu o  około 300 m mógł ocenić w  całości 
rozłożystość i  rozczłonkowanie jego bryły. 
Środkowy portyk zakończony trójkątnym 

frontonem stanowił dobitny akcent central-
ny kompozycji. Na lewo i  na prawo od osi 
wyznaczonej przez wierzchołek frontonu, 
jak w lustrze, odbijały się symetrycznie bocz-
ne części gmachu − w środkowej partii wyż-
sza, dwupiętrowa część budynku, a po bo-
kach niższe portyki stojące przy placu. Ko-
lumnady występujące przed ściany przyda-
wały lekkości całej ogromnej strukturze, na-
rastającej stopniowo ku środkowi. W jeszcze 
bardziej monumentalny sposób, ale na tej sa-
mej zasadzie, Corazzi zaprojektował kilka lat 
później swe najsłynniejsze dzieło, czyli  Teatr 
Narodowy.

Włoski architekt nigdy nie mógł ocenić 
swego gmachu z opisanej powyżej perspekty-
wy, gdyż jego projekt alei nie został wykona-
ny. Zachowała się natomiast litografia, spo-
rządzona przez J. Sławińskiego według ry-
sunku architekta, którą można uznać za ro-
dzaj znanej nam z dzisiejszych czasów wizu-
alizacji. Corazzi przekazał w  niej swoją wi-
zję spojrzenia na gmach przy wykorzystaniu 
drugiego rozwiązania urbanistycznego. Róż-
niło się ono tym od poprzedniego, że aleja 
nie biegła po osi dziedzińca pałacu Komisji, 
ale lekko na ukos, wzdłuż linii łączącej pałac 
z  budynkiem mennicy przy ul. Bielańskiej. 
Mennica stanowiła kolejny element ówcze-
snego „centrum” bankowego. Została zapro-
jektowana przez Piotra Aignera i  zbudowa-
na w  latach 1817-1821 jako niewielki, ale 
efektowny gmach z  klasycznym portykiem, 

4 | Wincenty Kasprzycki, 
„Plac Bankowy 
w Warszawie”, olej, płótno, 
1833 (w zbiorach Muzeum 
Warszawy)
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doskonale wpisujący się w  architektoniczny 
obraz Warszawy doby Królestwa Kongreso-
wego. Wyrysowane na obu projektach urba-
nistycznych linie dokładnie pokazują, jak 
należy przebudować okoliczne kamienice, 
aby można było z  określonych miejsc objąć 
wzrokiem fasady mennicy i pałacu Komisji.

Na litografii możemy zobaczyć zaprojek-
towany przez Corazziego gmach od fron-
tu, ale pod lekkim skosem. Można przypusz-
czać, że w ujęciu biegnącym po głównej osi 
pałacu, wszystkie jego elementy układałyby 
się w  jedną monumentalną ścianę, ale z  tak 
dużej odległości płaską, dwuwymiarową. 
Widok na gmach pod lekkim skosem wzbo-
gacałby ten obraz, w którym dziedziniec na-
biera głębi. Architekt wyrysował cienie i ścia-
ny w skrótach perspektywicznych pomagają-
cych wstępnie ocenić wielkość dziedzińca.

Zbliżając się do gmachu, możemy podzi-
wiać bardziej szczegółowo jego architekturę. 
Monumentalne kolumnady od strony placu 
składają się z szeregu kolumn jońskich, zdu-
blowanych optycznie przez odpowiadający 
im szereg pilastrów w tym samym porządku. 
Pilastry rozmieszczono na ścianach skrzy-
deł wzbogaconych rzeźbiarskimi dekoracja-
mi. Nad fryzem biegną naprzemiennie pła-
skorzeźbione przedstawienia wieńców chwa-
ły oraz laski oplecionej przez dwa węże, czyli 
kaduceusza, atrybutu boga handlu Merkure-
go. W niszach poniżej architekt zaplanował 
ustawienie pełnopostaciowych rzeźb, jed-
nakże pomysł ten najprawdopodobniej nie 
został nigdy zrealizowany. Na attykach wień-
czących portyki jońskie znajdują się tarcze 
herbowe z  Orłem Białym, wspierane przez 
parę heraldycznych trzymaczy, postaci ko-
biecych z rogami obfitości. Są to tzw. sławy, 
symbolizujące dobrobyt. 

Po przekroczeniu ogrodzenia rozpięte-
go pomiędzy portykami wchodzimy na dzie-
dziniec. Tutaj po raz kolejny czeka nas pewne 
zaskoczenie. Wnętrze, które z  placu mogło 
wydawać się niewielkie, okazuje się szersze 
i  dłuższe, niż to wcześniej można było oce-
nić. Nad naszymi głowami piętrzy się potęż-
ny portyk główny. Widziany z zewnątrz wy-
dawał się przylegać blisko do ściany budyn-
ku, tymczasem jest konstrukcją znacznie od-
stającą od bryły budynku, niemalże niezależ-
ną. Szczęśliwie przetrwał wojnę, chociaż po-
łudniowa część budynku za nim zawaliła się 
na całej wysokości. 

Projektując główne wejście do budyn-
ku, Corazzi zastosował rozwiązanie zarówno 
funkcjonalne, jak i udane plastycznie. Portyk 

został znacznie wyniesiony dzięki posado-
wieniu go na potężnych arkadach, które rów-
nocześnie umożliwiały wejście do głównego 
holu budowli. Corazzi niewątpliwie zmie-
rzał do tego, aby ukończony w 1825 r. mo-
numentalny gmach był także obecny w świa-
domości mieszkańców Warszawy, aby od-
grywał ważną rolę w obrazie miasta jako wi-
dok doskonale znany przez codzienne z nim 
obcowanie, jako przyszły element wizualne-
go dziedzictwa. Niekorzystne jednakże usy-
tuowanie dzieła w  wąskim narożniku placu 
u  wylotu ul. Rymarskiej dawało nikłe szan-
se na możliwość podziwiania pałacu z  za-
planowanej perspektywy. Gdyby urbani-
styczne projekty architekta zostały zrealizo-
wane, sytuacja wyglądałaby pewnie inaczej. 

5 | Projekt regulacji placu 
wg Antonia Corazziego, 
1825, oprac. Przemysław 
Gartkiewicz, 1954 
(Archiwum SARP)

6 | Pałac Komisji 
Rządowej Przychodów 
i Skarbu, litografia 
Józefa Sławińskiego 
wg rys. Antonia 
Corazziego, 1824-1826 
(w zbiorach Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie)
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Na pocztówkach z  XIX i  pierwszej połowy 
XX w. gmach występuje w ujęciach fotogra-
ficznych wykonanych pod dużym kątem, po-
kazującym tylko fragmenty budowli, albo 
przyuliczne portyki jońskie, albo oddzielnie 
sam dziedziniec. To tak, jakby pomnik księ-
cia Józefa Poniatowskiego można było oglą-
dać w  wybranych fragmentach, osobno ko-
nia, osobno tors, osobno twarz bohatera.

W kolejnych dekadach kształt placu 
utrwalił się poprzez obrzeżne jego zabudo-
wanie kamienicami w miejscu ogrodu pała-
cu Mniszchów. W okresie międzywojennym 

nie było więc możliwości przebicia planowa-
nej przez Corazziego osi. Dopiero zniszcze-
nie Warszawy podczas drugiej wojny świato-
wej przywróciło możliwość wykonania pla-
nów Corazziego. 

Szansa na wybudowanie monumentalnej 
alei, której perspektywę zamykałby odbudo-
wany pałac Komisji pojawiła się w  1951  r. 
Wówczas to pracownia architektoniczna kie-
rowana przez Zygmunta Stępińskiego przy-
gotowywała projekt przebudowy pl. Ban-
kowego (w 1951  r. przemianowano go na 
pl. Feliksa Dzierżyńskiego). Według planów 
architekta na wprost dawnego gmachu Ko-
misji miał powstać trakt pieszy, biegnący aż 
do ul. Bielańskiej. Dużą zmianą w  projek-
cie Stępińskiego w stosunku do planów Co-
razziego było to, że nowa aleja na osi pała-
cu nie miała już pełnić funkcji ważnej drogi 
dla pojazdów, gdyż zadanie to przejmowała 
Trasa W-Z. Umożliwiało to odciążenie szla-
ków o znaczeniu spacerowo-handlowym od 
uciążliwego ruchu kołowego. Aleja krzyżo-
wałaby się z drugim szlakiem pieszym, łączą-
cym wizualnie fasadę kościoła franciszkanów 
przy ul. Senatorskiej i  pałac Przebendow-
skich przy Trasie W-Z. Stępiński dążył do 
zrealizowania idei osi widokowej eksponu-
jącej architekturę, wkomponowanej równo-
cześnie w przemyślany system pieszych trak-
tów komunikacyjnych. W  dalszej perspek-
tywie wiązały one Ogród Saski z  Ogrodem 
Krasińskich, place Bankowy i Teatralny oraz 
ul. Długą, jako drogę spacerową prowadzącą 

7 | Portyk główny 
Pałacu Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu

8 | Fragment planu 
sytuacyjnego ul. 
Senatorskiej, projekt 
pracowni Zygmunta 
Stępińskiego, 1954 
(w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej 
w Warszawie)
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do Starego i Nowego Miasta. Dzisiejsze słabe 
powiązanie tych obszarów wyraźnie obniża 
przyjazność przestrzeni miejskiej i turystycz-
ną atrakcyjność Warszawy. 

Interesujący projekt Stępińskiego nie zo-
stał zrealizowany ze względu na kontrower-
sje dotyczące przebudowy pl. Bankowego. 
Trzeba też pamiętać, że proponowane zmia-
ny powstawały w  niejednoznacznym pod 
względem oceny okresie realizmu socjali-
stycznego. W  projekcie Stępińskiego prze-
widywano wybudowanie socrealistyczne-
go gmachu na ścianie placu przeciwległej do 
dzieła Corazziego. W tym nowym budynku 
miał znajdować się potężny prześwit, umoż-
liwiający powiązanie widokowe pałacu z da-
lej biegnącą po osi aleją. 

Jak na ironię, upadek socrealizmu 
w 1956 r. przyniósł zmiany, które należy oce-
nić jako bardzo niekorzystne dla architektu-
ry Corazziańskiej. Do realizacji przeznaczo-
no osiedle „Bielańska” zaplanowane w  du-
chu modernizmu, położone pomiędzy pl. 
Bankowym i Teatralnym a ul. Długą (zespół 
Jerzy Czyż, Jan Furman, Lech Robaczyń-
ski, Andrzej Skopiński, 1959-1966). Wcze-
śniejszy projekt zdyscyplinowanej obrzeżnej 
zabudowy miejskiej, tworzącej siatkę szla-
ków spacerowo-handlowych, wiążącej wi-
dokowo i  komunikacyjnie obszary zabyt-
kowe oraz węzły komunikacyjne, zastąpio-
ny został kompozycją osiedla o luźnej zabu-
dowie. Miała ona własne walory, jednakże 
o wiele słabiej wpisywała się w śródmiejskie 

otoczenie, tworząc izolowaną zieloną enkla-
wę w miejscu, które powinno tętnić życiem. 
Wysokie bloki o powtarzalnej, prostej archi-
tekturze zdominowały budowle zabytkowe 
tej klasy, co Teatr Wielki, Dom pod Króla-
mi czy pałac Przebendowskich, sprowadza-
jąc je do roli „reliktów”. Wybudowana na te-
renie osiedla uliczka, nazwana imieniem Co-
razziego, nie biegnie po osi pałacu, ale w lek-
kim skosie. Niestety, została zamknięta śle-
po w latach dziewięćdziesiątych XX w. przez 
rozbudowę Błękitnego Wieżowca. Ten dra-
pacz chmur, o  skądinąd niezłej architektu-
rze, przyczynił się do degradacji pałacu Ko-
misji. Nie tylko zasłonił wykonaną już oś wi-
dokową, ale przede wszystkim zaburzył ska-
lę zabudowy. Monumentalna architektura 
gmachów Corazziańskich, której ważną ce-
chą jest wyniosłość, w  sąsiedztwie olbrzy-
miego wieżowca optycznie skarlała. Monu-
mentalizm, który jest „mały”, staje się w ten 
sposób pastiszem samego siebie. Plac Banko-
wy, obecnie ruchliwy węzeł komunikacyjny, 
nie sprzyja kontemplacji architektury. Nie 
ma bowiem przewidzianego miejsca, skąd 
można by bezpiecznie oglądać pałac. Na-
wet w widoku na wprost, na jego głównej osi 
portyki jońskie muszą konkurować z wiata-
mi przystanków autobusowych. Jest to jeden 
z najlepszych, ale najmniej oglądanych, nie-
odkrytych, a przez to nieistniejących na ma-
pie tożsamości zabytków Warszawy.

Krzysztof Mordyński

9 | Perspektywa osi 
Corazziańskiej z dziedzińca 
Pałacu Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu, rys. 
Kazimierz Tor 

(ilustracje: 1, 2, 3, 7 – fot. 
Krzysztof Mordyński, 4 – fot. 
Edward Pawlak, 8, 9 – wg 
„Stolica”, nr 4 i 13, 1951)
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piotr cyniak

Tadeusz Cieślewski 
syn należał do grona 
najwybitniejszych grafików 
działających w Warszawie 
w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. Jego 
twórczość graficzna 
stanowi wyjątkowy, 
choć nieodosobniony 
przykład fascynacji artysty 
rodzinnym miastem.

Warszawskie Stare 
Miasto w twórczości 
Tadeusza 
Cieślewskiego syna



Tadeusz Cieślewski syn tworzył 
ryciny o  charakterze realistycz-
nym, ale również fantazje archi-
tektoniczne i  kompozycje sym-

boliczne, w  których motywy zaczerpnięte 
z natury ulegały zróżnicowanym przekształ-
ceniom. Motywy realistyczne współistnie-
ją często z  pierwiastkami fantastycznymi, 
a aspekty fantazji i  racjonalnej obserwacji 
splatają się niejednokrotnie nawet w  obrę-
bie jednej pracy artysty.

Duża część stworzonych przez niego ry-
cin ukazuje zaułki i  zabytki Starego Mia-
sta w Warszawie lub zawiera motywy archi-
tektoniczne inspirowane architekturą war-
szawskiej Starówki. Badacze twórczości ar-
tysty zgodnie podkreślają ogromny wpływ 
środowiska, w  którym wychowywał się 

Cieślewski, na wykształcenie się artystycz-
nej osobowości grafika. Ojciec Cieślewskie-
go był znanym malarzem, który w szczególny 
sposób upodobał sobie zakamarki warszaw-
skiego Starego Miasta i uczynił z nich głów-
ny motyw swojej twórczości. Syn od dzieciń-
stwa towarzyszył mu w jego malarskich wy-
prawach na Stare Miasto. Nie ulega wątpli-
wości, że to właśnie ojciec „zaraził” syna mi-
łością do warszawskiej Starówki, odkrywając 
przed nim urok jej malowniczych zaułków. 
W 1936 r. Cieślewski przyznawał, że „po dziś 
dzień wyobraźnia moja zaklęta jest w kształ-
ty, których rodowód zaczyna się w  zaułkach 
staromiejskich” (T. Cieślewski, Staromiejskie 
teksty: wspomnienia inicjacyj w  księgę starej 
Warszawy, Warszawa 1936, s. 12). Drzewo-
ryt „Pracownia artysty”, wykonany w 1937 r., 

1 | Tadeusz Cieślewski syn, 
„Sień domu Baryczków”, 
1930, drzeworyt z teki 
Dwanaście widoków 
Warszawy w drzeworytach 
Tadeusza Cieślewskiego 
syna
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może być traktowany jako wizualny odpo-
wiednik tej deklaracji. Tytułowa pracownia 
została umieszczona w  sieni staromiejskiej 
kamienicy. Na pierwszym planie znajdu-
je się prasa graficzna oraz sztaluga, na której 
umieszczona została fantazja staromiejska, 
przypominająca ryciny i gwasze Cieślewskie-
go. Wydawałoby się, że mamy do czynienia 
z  realistycznym przedstawieniem jego pra-
cowni. W  rzeczywistości wyglądała ona zu-
pełnie inaczej. Jej funkcję pełnił bowiem po-
kój znajdujący się w mieszkaniu artysty poło-
żonym przy ul. Dobrej 90.

Cieślewski stworzył wiele widoków Stare-
go Miasta, które utrzymane były w konwencji 
realistycznej. W  1930  r. wydał tekę Dwana-
ście widoków Warszawy w drzeworytach Tade-
usza Cieślewskiego syna. Do grupy realistycz-
nych przedstawień Starego Miasta można za-
liczyć także „Rycinę staromiejską”, wykona-
ną w 1931 r. z okazji jubileuszu 30-lecia pra-
cy artystycznej ojca artysty. Odrębną grupę 
rycin tworzą ilustracje do książek. Pierwszym 
zleceniem tego typu był cykl pełnoforma-
towych akwafort, ilustrujących zbiór poezji 
Artura Oppmana Pieśń o  Rynku i  Zaułkach. 
W  1937  r. wydano Nowe oczy, kolejny zbiór 
utworów Oppmana, zawierający trzy drzewo-
ryty Cieślewskiego. Niewielkie ilustracje-wi-
niety, wykonane przez Cieślewskiego, moż-
na odnaleźć również w  przewodniku tury-
stycznym autorstwa Hanny Mortkowicz, za-
tytułowanym Na drogach Polski i przewodni-
ku literackim Jesteśmy w Warszawie: przewod-
nik literacki po stolicy. Podobne winiety ozdo-
biły także zbiór poezji Gustawa Daniłowskie-
go Sonety o Warszawie. W rycinach realistycz-
nych Cieślewski portretował najbardziej zna-
ne zabytki i  widoki staromiejskie. Należą do 
nich m.in.: widok Starego Miasta od strony 
Wisły, placyk Kanonia, widok Rynku Starego 
Miasta ukazany od strony wylotu ul. Nowo-
miejskiej, Kamienne Schodki oraz sień i dzie-
dziniec kamienicy Baryczków. Jego artystycz-
ne wybory nie odbiegały od preferencji ojca 
oraz innych twórców, malujących oraz rytu-
jących warszawską Starówkę. Do najbardziej 
znanych należeli m.in.: Władysław Chmieliń-
ski, Feliks Jabłczyński, Zofia Stankiewicz, Jó-
zef Tom oraz Marian Trzebiński.

Cieślewski zapisał się w  pamięci varsa-
vianistów głównie dzięki swoim fantazjom 
staromiejskim. W  rycinach tego typu kom-
ponował poszczególne scenerie z  realnie 

2 | Tadeusz Cieślewski 
syn, „Domy na Kanoniach”, 
1931, akwaforta, ilustracja 
do Pieśni o Rynku i Zaułkach 
Artura Oppmana

Tadeusz Cieślewski syn urodził się 17 kwietnia 
1895  r. Uczęszczał do warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, studiując grafikę w pracowni Władysława 
Skoczylasa. Skoczylas zainteresował młodego arty-
stę drzeworytem, który stał się ulubionym medium 
wypowiedzi artystycznej Cieślewskiego. W  1925  r. 
artysta ukończył studia i  ożenił się, a wkrótce wy-
jechał wraz z żoną do Paryża i Włoch. Po powrocie 
Cieślewscy zamieszkali w  Warszawie, w  rodzinnej 
kamienicy Tadeusza, położonej przy ul. Dobrej 90. 
Osiadłszy na stałe w Warszawie, Cieślewski angażo-
wał się w życie artystyczne miasta, wystawiając swo-
je prace m.in. w  Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięk-
nych oraz Instytucie Propagandy Sztuki. Był człon-
kiem i wieloletnim prezesem polskiego Stowarzysze-
nia Artystów Grafików Ryt. Zasłynął również jako 
niezwykle kompetentny krytyk, teoretyk i  historyk 
grafiki. Został rozstrzelany przez Niemców w 1944 r.
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istniejących zabytków, nadając im formę od-
mienną, niż miały one w rzeczywistości. Sta-
romiejskie fantazje architektoniczne po-
wstawały już od 1923 r., lecz najciekawsze 
spośród nich pochodzą z  lat trzydziestych 
XX  w. Cieślewski, tworząc fantazje staro-
miejskie, korzystał przede wszystkim z  wła-
snej pamięci wzrokowej. W  wyobraźni ar-
tysty dokonywały się przekształcenia moty-
wów znanych od dzieciństwa. Do ulubio-
nych należały m.in. wykusze kamienic Pod 
świętą Anną i Burbachowskiej, znajdujących 
się przy Rynku Starego Miasta. Artysta czę-
sto powracał także do motywów wież dwóch 
warszawskich kościołów: jezuitów oraz św. 
Anny. Warto pamiętać, że ostatnią z wymie-
nionych wież Cieślewski miał przed ocza-
mi prawie codziennie: z drzwi balkonowych 
mieszkania artysty roztaczał się widok na 
Mariensztat, zwieńczony dzwonnicą bernar-
dyńskiej świątyni. Ważnym źródłem inspira-
cji była dla niego również architektura bu-
dynków znajdujących się przy Rynku Staro-
miejskim. W wielu rycinach można dostrzec 
zarówno szczyt kamienicy Montelupich, fa-
sadę, dziedziniec i  sień kamienicy Barycz-
ków, jak i portal domu Kurowskiego.

3 | Tadeusz 
Cieślewski syn, 
„Sień”, 1924, 
drzeworyt z teki 
Dawne miasto

4 | Tadeusz 
Cieślewski syn, 
„Zaułek”, 1924, 
drzeworyt z teki 
Dawne miasto
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Do najwcześniejszych rycin Cieślewskie-
go, w których pojawiały się motywy zaczerp-
nięte z  architektury warszawskiego Stare-
go Miasta, należą prace z  teki Dawne mia-
sto, wydanej w 1924 r. Teka składa się z sze-
ściu ekspresyjnych drzeworytów, noszących 
następujące tytuły: „Wjazd”, „Rynek”, „Za-
ułek”, „Sień”, „Podwórze” i  „Izba”. Tworzą 
one swoisty atlas najważniejszych przestrzeni 
tego niepokojącego, nierzeczywistego mia-
sta. Przyglądając się krzywym ścianom i pod-
łogom, tajemniczym schodom i  wykuszom, 
nietrudno dostrzec, że teka była inspirowa-
na architekturą warszawskiego Starego Mia-
sta. Motywy staromiejskie uległy jednak zna-
czącemu uproszczeniu i  zdeformowaniu. 
Cieślewski stworzył z  nich nowe kompozy-
cje, nie odwzorowując żadnego konkretne-
go fragmentu Warszawy. Wyjątek uczynił 
w przypadku wnętrz budynków, ekspresyjnie 
przekształcając salę oraz sień kamienicy Ba-
ryczków. Nawiasem mówiąc, sień omawianej 
kamienicy musiała należeć do ulubionych 
motywów Cieślewskiego, skoro umieścił ją 
także we własnym ekslibrisie. Pośród prac 

zawartych w  tece Dawne miasto wyróżnia 
się drzeworyt „Zaułek”, ukazujący fragment 
miasta rodem z nocnego koszmaru. Ekspre-
syjnie pochylone ściany, tworzące kulisy tej 
kompozycji, wydają się podtrzymywane tyl-
ko przez wątłe przypory. Spomiędzy ścian 
wyłania się miejski labirynt, do którego wnę-
trza prowadzą kręte schody. W głębi kompo-
zycji można dostrzec pochyloną wieżę, wzo-
rowaną na dzwonnicy kościoła św. Anny.

Fantazje staromiejskie tworzone w latach 
trzydziestych przyjmowały najczęściej cha-
rakter onirycznych, baśniowych wizji. No-
wymi motywami, które wprowadziły oży-
wienie do twórczości artysty, były pojedyn-
cze łodzie i okręty. Do najpiękniejszych fan-
tazji staromiejskich, w których pojawiają się 
łodzie żaglowe, należą: „Fantazja staromiej-
ska” z  1933  r. oraz wykonana rok później 
„Halucynacja staromiejska”.

„Fantazja staromiejska” należy do naj-
lepszych rycin Cieślewskiego. Na pierw-
szym planie artysta umieścił łódź, której ża-
giel dekoruje sygnatura artysty: stylizowany 
monogram „TCS”. W głębi można dostrzec 

5 6

5 | Tadeusz Cieślewski syn, 
„Fantazja staromiejska”, 
1933, drzeworyt

6 | Tadeusz Cieślewski syn, 
„Halucynacja staromiejska”, 
1934, drzeworyt
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malowniczy kamienny most. Po lewej stro-
nie znalazły się monumentalna wieża z  do-
budowaną do niej kamienicą. Wieża inspiro-
wana jest dzwonnicą kościoła św. Anny, ka-
mienica nawiązuje zaś do architektury domu 
Montelupich. W  dolnej części wieży moż-
na dostrzec wykusz przypominający analo-
giczną strukturę architektoniczną, stanowią-
cą część kamienicy Pod świętą Anną. Po pra-
wej stronie kompozycji, na osi jednego z fi-
larów mostu, artysta umieścił wolno stoją-
cą bramę. Utrzymana jest w  formach wcze-
snobarokowych i mogła być inspirowana za-
równo portalem kamienicy Baryczków, jak 
i  reprezentacyjnym wejściem do domu Ku-
rowskiego. Cieślewski, wykorzystując naj-
piękniejsze motywy architektoniczne Stare-
go Miasta, stworzył pełną uroku kompozy-
cję, utrzymaną w  pogodnym nastroju. Wy-
kreował fantazyjny pejzaż miejski, który ma 
niewiele wspólnego z urbanistycznym klima-
tem i topografią Warszawy.

Motyw łodzi żaglowej występuje rów-
nież w „Halucynacji staromiejskiej”, zalicza-
jącej się do najbardziej odrealnionych fanta-
zji staromiejskich. Spomiędzy istnej rupie-
ciarni, którą tworzą porzucone księgi i  teki 
graficzne, wyłania się łódź żaglowa. W głębi 
widoczne są fasady kamienic i  sylwetka ko-
ścioła, wzorowana na staromiejskiej świątyni 
jezuitów. W oddali majaczą fantasmagorycz-
ne sylwetki piętrzących się, pokrzywionych 
budynków. Poszczególne kamienice przy-
pominają domy skupione przy warszawskim 
Rynku Starego Miasta. Żadna z nich nie jest 
jednak wierną kopią swojego pierwowzoru. 
Obłe, spokojnie poprowadzone kształty ża-
gli wskazują na łagodne dryfowanie łodzi, 
współtworząc nastrój pogodnej „niedzieli 
życia”. Wrażenie baśniowego rozwibrowania 
ścian domów zostało osiągnięte dzięki boga-
temu i  zróżnicowanemu wykorzystaniu igły 
drzeworytniczej.

Drzeworyt „Motyw dzielnicy staromiej-
skiej od strony Powiśla”, zamieszczony w to-
miku poezji Artura Oppmana Nowe oczy, 
jest swobodną fantazją na temat nadwiślań-
skiej panoramy Starego Miasta. Pierwszy 
plan kompozycji zajmuje płynąca po rze-
ce krypa żaglowa. Tuż za nią, nad samą ta-
flą wody wyrasta masywny budynek miesz-
kalny. Za nim rozciąga się malowniczo za-
budowana, nadrzeczna skarpa. Wydawało-
by się, że Cieślewski odwzorował fragment 

warszawskiej skarpy, znajdujący się poniżej 
katedry św. Jana. Gotycki kościół, który by-
libyśmy skłonni uznać za warszawską farę 
świętojańską, zupełnie nie przypomina jed-
nak przedwojennej katedry. Na rycinie od-
najdziemy co prawda wieżyczkę kościoła je-
zuitów, ale znajduje się ona po przeciwnej 
stronie gotyckiej świątyni.

Szczególne zainteresowanie motywem 
łodzi żaglowej można wyjaśnić rozmaicie. 
Niewątpliwie wykorzystywał go Cieślewski 
jako ogólną metaforę życia ludzkiego i prze-
mijania czasu. Bezpośredniego impulsu dla 
umieszczania łodzi w  fantazjach staromiej-
skich mogły dostarczyć także niektóre sta-
romiejskie detale. Należały do nich m.in.: 
godło Domu Pod Okrętem, przedstawiają-
ce uzbrojony okręt żaglowy oraz model stat-
ku umieszczony niegdyś w  sieni kamienicy 

7 | Tadeusz Cieślewski 
syn, „Motyw dzielnicy 
staromiejskiej od strony 
Powiśla”, 1937, drzeworyt, 
ilustracja do zbioru poezji 
Artura Oppmana Nowe oczy
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Fukiera. Warto przypomnieć, że metafory 
nautyczne, stosowane w odniesieniu do war-
szawskiego Starego Miasta, pojawiają się czę-
sto w literaturze varsavianistycznej, w szcze-
gólności w  publikacjach Artura Oppma-
na i  Wiktora Gomulickiego. Wiktor Go-
mulicki, pisząc o  zniszczeniu wieży katedry 
św. Jana podczas wichury w 1606 r., podkre-
ślał, że wieża na dawnych grafikach wyglądała 
jak „maszt olbrzymi, wieńczący okrętową całe-
go miasta figurę” (W. Gomulicki, Opowiada-
nia o Starej Warszawie, oprac. J. W. Gomu-
licki, Warszawa 1960, s. 58).

Najistotniejszym źródłem inspiracji mo-
gły być dla Cieślewskiego przekonania doty-
czące historycznej roli Wisły w dziejach War-
szawy. Wielu dwudziestowiecznych autorów 
krytykowało odwrócenie się miasta od rze-
ki. Ze smutkiem spoglądano na zamieranie 
rybackiego życia i  systematyczne niszczenie 
drewnianych dworków i  domów rybackich, 
znajdujących się przy ul. Rybaki. Wiktor Go-
mulicki uważał, że Warszawa od zawsze była 

miastem nadrzecznym, lecz z czasem odwró-
ciła się od Wisły i zaczęła rozwijać w kierun-
ku zachodnim (W. Gomulicki, Piękno War-
szawy, Warszawa 1915, s. 23-24). Podkreślał 
również, że nadwiślańską panoramę stolicy 
od wieków uznawano za najpiękniejszą wizy-
tówkę miasta.

Zarówno warszawscy poeci, jak i Cieślew-
ski na różne sposoby dążyli do symboliczne-
go przywrócenia utraconej łączności miasta 
z Wisłą. W 1927 r. architekt Kazimierz Skó-
rewicz zaprojektował wielki basen dla moto-
rówek, który miał umożliwić im podpływa-
nie pod skarpę, na której wznosi się Zamek 
Królewski. Basen dla żaglówek i motorówek, 
zajmujący centralną część ogrodów zamko-
wych, stanowić miał „narzędzie symboliczne-
go połączenia siedziby prezydenta z  morzem 
i  praktycznego otwarcia rezydencji na Wisłę” 
( Jarosław Trybuś, Warszawa niezaistniała, 
Warszawa 2012, s. 207). Projekt Skórewicza 
wpisywał się w prowadzoną na szeroką ska-
lę akcję propagandową, służącą legitymizacji 
i  umocnieniu polskiej obecności nad Bałty-
kiem. Zbliżoną funkcję pełniły również ry-
ciny Cieślewskiego, w których artysta zesta-
wił zabytki polskich miast położonych nad 
Wisłą i na Pomorzu. W kilku z nich pojawi-
ły się motywy architektoniczne zaczerpnięte 
z warszawskiego Starego Miasta. W centrum 
drzeworytu „Warszawa-Puck”, wykonanego 
w 1933 r., znalazły się stylizowane przedsta-
wienia staromiejskich kamienic, w luźny spo-
sób inspirowane architekturą warszawskie-
go Rynku. Zwarty blok miejskiej zabudowy 
wieńczą ponadto trzy monumentalne wieże. 
Środkowa przynależy do warszawskiego ko-
ścioła jezuitów i ujęta jest dzwonnicą gotyc-
kiej fary w Pucku oraz średniowieczną Wie-
żą Zegarową płockiego zamku. Do najbar-
dziej znanych prac Cieślewskiego należy bez 
wątpienia rycina „Polska leży nad morzem”, 
pochodząca z 1936 r. Przestronny plac uka-
zany w  głębi tej kompozycji stanowi remi-
niscencję klimatu architektonicznego Ryn-
ku Starego Miasta w Warszawie. Główne ak-
centy tego harmonijnego miejskiego pejzażu 
tworzą trzy świątynie: gdański Kościół Ma-
riacki, warszawski kościół jezuitów pod we-
zwaniem Matki Boskiej Łaskawej oraz kra-
kowska Bazylika Mariacka.

Motywy inspirowane architekturą war-
szawskiego Starego Miasta pojawiały się 
również w  kompozycjach symbolicznych 

8 | Tadeusz Cieślewski syn, 
„Warszawa-Puck”, 1933, 
drzeworyt
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Cieślewskiego, takich jak „Koszmar”, 
„W  moim błędniku”, „Homo sapiens” 
i „Lux in tenebris”. Do najbardziej interesu-
jących należy niewątpliwie drzeworyt „Przy 
pracy”, pochodzący z  1932  r. Ta frapująca 
kompozycja może być uznawana za rzeczy-

wisty i  symboliczny autoportret Cieślew-
skiego. W  lewym dolnym rogu można do-
strzec grafika stojącego w pracowni. Artysta 
z  uwagą przypatruje się jednej z  własnych 
rycin. Otacza go imponujące kłębowisko 
prywatnych, artystycznych wizji, składają-
ce się z motywów symbolicznych i warszaw-
skiej fantazji staromiejskiej. Cieślewski od-
wzorował w niej pierzeję Dekerta, umiesz-
czając w głębi wieżę kościoła jezuitów oraz 
nieco przekształconą bryłę katedry św. Jana.

*
Cieślewski bezgranicznie ukochał war-

szawski pejzaż architektoniczny. Należał 
do grona twórców, którzy przesiąknęli at-
mosferą rodzinnego miasta do tego stop-
nia, że stało się ono częścią ich tożsamości 

artystycznej. „Ograniczając się celowo w wy-
borze tematów, sięgnął Cieślewski do Starej 
Warszawy. Zrósł się z  nią od dzieciństwa, 
wrósł w  nią, stała się ona jego treścią we-
wnętrzną. Stare Miasto, dla którego każdy 
rdzenny warszawiak ma najgłębszą, bezkry-

tyczną tkliwość, wyszło z  pojemnej teki Cie-
ślewskiego jeszcze bardziej zasobne w  uroki, 
bardziej bliskie sercu – piękne pięknem po-
dwójnym: swym własnym oraz tym wydo-
bytym przez grafika w czarno-białym bogac-
twie kształtów” (Edmund Miller, U Tade-
usza Cieślewskiego (syna), „Plastyka”, nr 8-9, 
1938, s. 242). Rytując fantazje staromiej-
skie, Cieślewski zagłębiał się w swoim pry-
watnym świecie. Poszczególne ryciny nasy-
cał subiektywnym nastrojem, odnosząc się 
do świata własnych wspomnień i  przeżyć. 
Wykreował własne, intrygujące Stare Mia-
sto, które dziś przypomina nam o  niezwy-
kłym pięknie przedwojennej Starówki.

Piotr Cyniak

9 | Tadeusz Cieślewski 
syn, „Przy pracy”, 1932, 
drzeworyt

(ilustracje: Cyfrowa Biblioteka 
Narodowa POLONA)
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Stanisława Herakliusza Lubomir-
skiego. Wówczas (lub nieco później) 
współpracujący z Lubomirskim archi-
tekt Tylman van Gameren dokonał 
pomiarów ulic w  celu określenia ilo-
ści potrzebnego bruku oraz wylicze-
nia nakładów finansowych pod przy-
szłą inwestycję. Zapewne z  powodu 
wojny północnej, wysokich kosztów 
oraz wyludnienia Warszawy nie udało 
się wtedy zrealizować owych planów. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać 
w  końcowym etapie panowania Au-
gusta II. Szczególne zasługi w  ini-
cjatywie oczyszczania i  brukowania 

Warszawy położył w tym czasie Fran-
ciszek Bieliński, późniejszy marsza-
łek wielki koronny. Już w  1732 r., 
w związku z nominacją na marszałko-
stwo nadworne, otrzymał on od króla 
polecenie budowy nowego mostu na 
Wiśle oraz zadanie położenia bruków 
na głównych ulicach. Bieliński ener-
gicznie przystąpił do działania i  od-
tąd stale zabiegał o niezbędne fundu-
sze na ten cel. Współpracowali z nim 
architekci Gaetano Chiaveri i Giusep-
pe Fontana, którzy poza zadaniem re-
gulacji ulic i wód mieli także dokonać 
pomiarów oraz oszacować wartość 

Rzeźba św. Jana Nepomucena 
– pamiątka po działalności 
Komisji Brukowej

..............................................................................................................................................

Osiemnastowieczna War-
szawa, stolica Rzeczypo-
spolitej i miasto rezyden-
cjonalne władcy, przez 

długi czas nie była obrazem porząd-
ku – błoto i  nieczystości, nieutwar-
dzone ulice, niedrożne kanały ście-
kowe, nieuregulowana sieć przecina-
jących miasto strumieni czy dokucz-
liwych wód gruntowych były zmo-
rą miasta. Pierwsza próba zaradze-
nia tym problemom podjęta została 
jeszcze w XVII w., kiedy to na sejmie 
w  1685  r. powołano Komisję Bruko-
wą pod przewodnictwem marszałka 

....................................... 

1 | Zygmunt Vogel, 
„Widok Placu Trzech 
Krzyży” („Widok 
Nowego Świata I”), 
ok. 1785, akwarela 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie) 
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nieruchomości stolicy. Prace te zosta-
ły wstrzymane po ostatnim wyjeździe 
króla do Drezna i  całkowicie zawie-
szone w czasie bezkrólewia po śmier-
ci monarchy. 

Wyraźnym przełomem stała się re-
aktywacja w  1740  r. Komisji Bruko-
wej przez nowego króla Augusta III 
na mocy wspomnianej – a wciąż obo-
wiązującej – ustawy z  1685  r. Zada-
niem „wskrzeszonej” Komisji Bruko-
wej była poprawa stanu ulic warszaw-
skich i higieny zapuszczonego miasta. 
Jej siedzibą stał się ratusz warszawski, 
a przewodnictwo objął wspomnia-
ny Franciszek Bieliński, od 1742  r. 
już marszałek wielki koronny. Z  cza-
sem w dziele porządkowania Warsza-
wy zaczął go wspomagać marszałek 

nadworny Jerzy August Wandalin 
Mniszech. Komisja zainaugurowała 
obrady w końcu tego samego 1742 r., 
po czym została zalimitowana (zawie-
szona) i wznowiła działalność wiosną 
1743  r. Z  inicjatywy Bielińskiego ar-
chitekt Jakub Fontana dokonał po-
miarów miasta, na podstawie których 
nałożono na mieszkańców podatek 
przeznaczony na oczyszczenie stolicy, 
tzw. łokciowe. Z kolei samo brukowa-
nie, na mocy decyzji rad senatu z 1746 
i  1748 r., miało być finansowane ze 
skarbu Rzeczypospolitej, przy czym 
wypłaty pieniędzy na ten cel miały 
spoczywać na barkach podskarbiego 
wielkiego koronnego. Mimo powyż-
szych ustaleń, największą bolączką 
i  przeszkodą w  sprawnym przebiegu 

prac był właśnie stały deficyt finan-
sów. Fundusze – m.in. ze względu na 
opieszałość, a nawet wyraźną obstruk-
cję ze strony podskarbiego wielkie-
go koronnego Karola Józefa Sedlnic-
kiego – napływały bardzo opornie, 
ale dzięki determinacji i stanowczości 
przewodniczącego Komisji, w okresie 
od 1745 do 1761 r. udało się położyć 
około 38 tys. łokci bruku. W dziesięć 
lat po rozpoczęciu działalności przez 
Komisję postęp prac stał się już wyraź-
ny, wybrukowany został m.in. kręgo-
słup miasta, czyli Krakowskie Przed-
mieście i Nowy Świat.

W celu upamiętnienia owego dzie-
sięciolecia i  zakończenia znaczącego 
etapu w brukowaniu Warszawy, jakim 
było utwardzenie jej najważniejszego 

2 |  Johann Georg 
Plersch, projekt 
pomnika św. Jana 
Nepomucena, 
1752 (w zbiorach 
Archiwum Głównego 
Akt Dawnych 
w Warszawie)

...............................

3 | Johann Georg Plersch, pomnik św. Jana 
Nepomucena na Placu Trzech Krzyży 
w Warszawie, 1752

...............................................................................
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traktu, w  1752  r. Franciszek Bieliń-
ski zdecydował się wystawić własnym 
kosztem pomnik św. Jana Nepomuce-
na. Stanął on na zakończeniu Nowe-
go Światu (czyli na dzisiejszym Pla-
cu Trzech Krzyży), obok dwóch krzy-
ży umieszczonych na wysokich ka-
miennych słupach, jakie ćwierć wie-
ku wcześniej u  początku ujazdow-
skiej drogi kalwaryjskiej wystawił Au-
gust  II. Krzyż w  ręku św. Jana wraz 
z  dwoma dotychczasowymi krzyża-
mi przyniósł późniejszą nazwę Placu 
Trzech Krzyży.

Św. Jan, urodzony około 1350  r. 
w miejscowości Pomuk (stąd imię Ne-
pomucen) w  królestwie czeskim, ka-
płan, proboszcz kościoła św. Galla 
w  Pradze, wikariusz generalny diece-
zji praskiej, był uczestnikiem poważ-
nego konfliktu między arcybiskupem 
Pragi a królem czeskim Wacławem. 
W  1393  r. został uwięziony i  podda-
ny torturom, a następnie uśmierco-
ny przez zrzucenie z Mostu Karola do 
Wełtawy. Powody kaźni księdza Jana 
nie są jasne. Hagiografia mówi o  ko-
nieczności obrony przed Wacławem 
tajemnicy spowiedzi królowej Zo-
fii, jakiej kapłan wysłuchał. Jako mę-
czennik za wiarę, został beatyfikowa-
ny w 1721, a kanonizowany w 1729 r., 
stając się jednym z  najbardziej popu-
larnych świętych w krajach katolickiej 
Europy w XVIII w. Kult i  jego mate-
rialne przejawy (rzeźby, obrazy) wy-
stępował wprawdzie głównie w  kra-
jach korony habsburskiej (Czechy, 
Śląsk, Morawy, Austria), ale i w Rze-
czypospolitej św. Jan Nepomucen cie-
szył się dużą popularnością. W  War-
szawie pierwszy pomnik tego świę-
tego, ufundowany przez marszałka 
wielkiego koronnego Józefa Augusta 
Wandalina Mniszcha, stanął w 1732 r. 
przy ul. Senatorskiej.

Św. Jan Nepomucen, stosow-
nie do rodzaju swego męczeństwa, 
był uznawany za patrona mostów 

i  orędownika chroniącego od powo-
dzi, jednocześnie stał się patronem 
podróżujących. Jego pomniki czę-
sto ustawiano przy mostach, ale i  na 
rozstajach dróg. I właśnie na rozsta-
ju dróg wybudowano w  Warszawie 
– z woli marszałka Bielińskiego, nad-
zorcy (jako przewodniczący Komi-
sji Brukowej) stołecznych ulic – po-
mnik patrona podróżnych. Później-
szy Plac Trzech Krzyży był przecież 
znaczącym węzłem drogowym w  po-
łudniowej części miasta; tu kończył 
się Nowy Świat, a zaczynały trzy trak-
ty prowadzące do Ujazdowa, Wila-
nowa i  Mokotowa (późniejsze ulice: 
Wiejska, Aleje Ujazdowskie i  Moko-
towska).

Koncepcja takiego umiejscowie-
nia pomnika fundacji Franciszka Bie-
lińskiego wydaje się więc zrozumia-
ła. Jej autorem i  egzekutorem z  pole-
cenia marszałka był jego nadworny ar-
chitekt, pozostający w  tym czasie tak-
że w służbie Komisji Brukowej, wspo-
mniany Jakub Fontana. Jednak projekt 
figury, a przede wszystkim jej wyko-
nawstwo należało do wybitnego war-
szawskiego rzeźbiarza okresu roko-
ka, częstego współpracownika, a zara-
zem szwagra Fontany, Johanna Geor ga 
Plerscha. Kwestię tę wyjaśnia zachowa-
na w  Archiwum Głównym Akt Daw-
nych, w  zespole Archiwum Komie-
rowskich, karta z  rysunkowym pro-
jektem pomnika i obszerną notatką na 
jej odwrocie. Warto ją tu przytoczyć 

w  całości: „Według tego abrysu obligu-
je się IP Plersz zgotować [statuę] z  po-
stumentem gradusem pachołkami i  co-
kołami ze swego kamienia twardego ku-
nowskiego [i] w  miejscu naznaczonym 
postawić prócz fundamentu pod tą sta-
tuę, który kosztem brukowym ma bydź 
[…] i  obliguje się, że ta statua stać bę-
dzie i  ze wszystkim i  skończona pro ul-
timi Augusti roku 1752, za który to ro-
boty mając komiss od Jaśnie Wielmoż-
nego Imci Pana Bielińskiego Marszałka 
WK deklaruje temu Imc Panu Plerscho-
wi czerwonych złotych in specie sto na co 
daje teraz czerwonych złotych dwadzie-
ścia pięć, dwadzieścia pięć czerwonych 
złotych jak po kamienie posyłać będzie in 
Februario, Resztę to jest # 50 przy posta-
wieniu tejże statuy odebrać ma. A lubo 
nienarysowany tu jest herb praecavem, 
jednak że in facie ma bydź herb JKMości 
i Rzeczpospolitey z tyłu herb mały z In-
sygniami JWielmożnego IMPana Mar-
szałka, a na dwóch stronach inskrypcję 
na co się podpisuję d. 7 Januarii 1752, 
Jakub Fontana”.

Z powyższej notatki, sporządzo-
nej w styczniu 1752 r., wynika, że fi-
gura św. Jana Nepomucena miała zo-
stać wykonana przez Plerscha za wy-
soką kwotę 100 dukatów (czerwo-
nych złotych) z  piaskowca kunow-
skiego, w  okresie nieco ponad pół 
roku, do końca sierpnia. Zamówienie 
na pomnik złożył Bieliński, on też go 
sfinansował, z  wyjątkiem fundamen-
tu, który miał zostać opłacony z kasy 

4 | 5 | Fragmenty pomnika: herb króla 
i Rzeczypospolitej (4) oraz herby Junosza 
i Mniszech (5)

(zdjęcia: 1 – Ligier Piotr / Muzeum Narodowe 
w Warszawie, 2-5 − Jakub Sito)

...............................................................................
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Komisji Brukowej. Fontana, który 
własnoręcznie sporządził notatkę, wy-
stępuje tu jako pośrednik między fun-
datorem a rzeźbiarzem. Być może on 
to również zaprojektował architekto-
niczną część pomnika. Sam rysunek 
świadczy jednak zdecydowanie o ręce 
Plerscha – specyficzny, nerwowy dukt 
piórka, sposób lawowania, charakte-
rystyka detalu czyni go podobnym do 
innych znanych rysunków rzeźbiarza, 
takich jak projekty ołtarzy do Kapli-
cy Saskiej, projekt rzeźby św. Józefa do 
Piaseczna, a zwłaszcza projekty figur 
mitologicznych do Ogrodu Saskiego.

Rysowany piórkiem projekt uka-
zuje postać świętego stojącą na wyso-
kim, dwudzielnym cokole o  wysoko-
ści znacznie przewyższającej samą fi-
gurę. Górna część cokołu, nieco wyż-
sza i  węższa, opatrzona została płyci-
ną – autor rysunku sugeruje niejako 
przy tym istnienie identycznych pły-
cin z trzech pozostałych stron. Dopie-
ro po bliższym przyjrzeniu się widać, 
że w  płycinę został delikatnie wryso-
wany ołówkiem kartusz herbowy. Ów 
ledwie dostrzegalny zarys kartusza ko-
responduje ze słowami notatki z  od-
wrocia, iż „nienarysowany tu jest herb 
praecavem, jednak […] in facie ma bydź 
herb JKMości i Rzeczpospolitey”. Świę-
ty – w  birecie kanonickim na głowie 

– ubrany jest w  sutannę opatrzoną 
rzędem guzików, spod której wystają 
buty o płasko ściętych noskach, w ro-
kietę (komżę) oraz w  obszytą futer-
kiem pelerynę kanonicką. Postać stoi 
w nieznacznym kontrapoście, ma wy-
sunięte prawe biodro i  ugiętą lewą 
nogę. Obiema rękami przytrzymuje 
krucyfiks, opierając go na barku, skła-
nia ku niemu jednocześnie głowę, nie-
mal wtulając się w  krzyż. Takie roz-
wiązanie niesie ze sobą efekt dewocyj-
ny o znacznej dozie intymności, w ten 
sposób podkreślony został głęboki 
związek psychiczny św. Jana z  adoro-
wanym Chrystusem.

Omawiany rysunek Plerscha ze 
stycznia 1752  r. ukazuje pomnik św. 
Jana Nepomucena w  fazie projekto-
wej, jeszcze przed zatwierdzeniem 
ostatecznego kształtu przez Bieliń-
skiego. Jak zatem wypada porównanie 
go z realizacją? Kompozycyjnie są one 
do siebie zasadniczo podobne, zwłasz-
cza w opracowaniu dolnej części figu-
ry: układ fałdów sutanny i  rokiety są 
niemal tożsame z rysunkiem. Uderza-
jącą różnicę stanowi w  zrealizowanej 
rzeźbie ozdoba krawędzi komży, jaką 
jest misternie wyrzeźbiona koronka 
z  ornamentalnymi motywami rocail-
le. W  wersji zrealizowanej nieco ina-
czej potraktowana została górna część 

rzeźby. Tu już mamy do czynienia 
z  pewnym dystansem: cała sylwetka 
jest znacznie bardziej wyprostowana, 
a głowa świętego została jedynie lekko 
pochylona ku krucyfiksowi, trzyma-
nemu tym razem na zgiętym przedra-
mieniu. Silnie wygiętą dłoń lewej ręki 
św. Jan złożył na sercu w  akcie „du-
chowego oddania”. Związek psychicz-
ny świętego z  adorowanym Chry-
stusem tym razem został podkreślo-
ny nie przez bliskość fizyczną, ale po-
przez spojrzenie skrywane przed wi-
dzem pod przymkniętymi powieka-
mi. Jednocześnie Plersch mógł przy 
takim zamyśle kompozycyjnym uka-
zać całą strojność futrzanej peleryn-
ki kanonickiej, która okrywa ramiona 
świętego.

Układ ciała rzeźby jest wystudio-
wany, oparty na przeciwstawnych, 
równoważących się skrętach bioder, 
korpusu i głowy. Majestatyczny, a za-
razem delikatny ruch jest pełen gra-
cji i  niewymuszonej elegancji. Figu-
ra zachowuje doskonałość propor-
cji obliczonych na silnie ukośny wi-
dok z  poziomu ulicy: krótki korpus 
i  drobna głowa towarzyszą wydłużo-
nej partii nóg. Głowa o  klasycznych 
rysach i  subtelne dłonie o  długich, 
pięknie giętych palcach modelowane 
są w sposób anatomicznie doskonały, 

Nakładem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ukazała się w 2013 r. 
książka Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele 

kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji. Autor publikacji, Ja-
kub Sito, historyk sztuki, pracownik Instytutu Sztuki PAN, napisał ponad 80 
książek naukowych poświęconych przede wszystkim późnobarokowej i roko-
kowej rzeźbie oraz architekturze polskiej na tle europejskim.

W omawianej tu publikacji autor przedstawia trzy znakomite warsztaty 
rzeźbiarskie − Bartłomieja Michała Bernatowicza, Johanna Georga Plerscha 
i Franza Antona Vogta, które decydowały o obrazie rzeźby warszawskiej 
w XVII-XVIII w., wynosząc stolicę do rangi jednego z naj-
bardziej znaczących ośrodków tej sztuki w Europie Środ-
kowej. Książka zawiera przegląd najważniejszych dokonań 
i formalno-stylową analizę dzieł rzeźbiarzy. Jakub Sito pod-
kreśla we wstępie, że podjętym przez niego zagadnieniem, 
niezwykle ważnym, do tej pory niemal nierozważanym, jest 
europejski kontekst dla warszawskiej rzeźby doby Wettinów, 
z czym łączy się równie istotna kwestia ścisłej współpracy 
rzeźbiarzy z architektami reprezentującymi europejskie prą-
dy, jak Carlo Antonio Bay, Jakub Fontana czy Carl Friedrich 
Pöppelmann. 

Publikacja nie jest zbiorem wybranych monografii. Jakub 
Sito opisuje rozwój warsztatów rzeźbiarskich, ukazując rów-

nocześnie tło tej ewolucji i mechanizmy rządzące sukcesem zawodowym arty-
stów. Charakteryzuje warunki, które umożliwiły dojście Bernatowicza do po-
zycji stołecznego monopolisty w latach 1720-1730, funkcjonowanie Plerscha 
jako kierownika warsztatu królewskiego w drugiej i trzeciej ćwierci XVIII w., 
czy usamodzielnienie się i założenie własnego warsztatu przez Vogta w okre-
sie dojrzałego rokoka. W wypadku Bernatowicza i Vogta Jakub Sito dokonał 
ustaleń o charakterze pionierskim. Sprawdzonych danych dotyczących obu 
rzeźbiarzy było niewiele, a te dostępne okazały się niejasne. Tym większa za-
sługa autora w podjęciu tego tematu.

Obszerna publikacja (390 stron) zawiera wiele ilustracji 
współczesnych (w tym dużo ze zbiorów autora), fotografii ar-
chiwalnych i projektów, wyróżnia się też ciekawą szatą graficzną. 

Sposób narracji autora, prezentowana szeroka panorama 
warszawskiego środowiska artystycznego doby saskiej spra-
wiają, że choć książka skierowana jest przede wszystkim do 
specjalistów, zainteresuje również miłośników sztuki i var-
savianistów. Dodatkowym atutem pozycji jest zamieszczona 
na końcu bibliografia, wykaz źródeł rękopiśmiennych, indeks 
osób oraz indeks topograficzno-rzeczowy.

Książkę można kupić (cena: 100 zł) w sklepiku muzeal-
nym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie lub na stronie 
internetowej (e-sklep.wilanow-palac.pl). 

Spotkanie z książką

WARSZAWSKIE	WARSZTATY	RZEŹBIARSKIE	DOBY	SASKIEJ
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płyciny, dziś zatynkowane. Na zwień-
czeniu fasady zlokalizowane były trzy 
kule z  przepaskami, obecnie nie ist-
nieją. Pionowe pasy boniowanych pi-
lastrów dzielą fasadę na trzy części. 
Powyżej pierwszego piętra występuje 
profilowany gzyms wieńczący. Obec-
nie fasada jest pomalowana na różowo 
z detalami w kolorze białym.

Parterowe oficyny, zlokalizowa-
ne po stronie północnej i  południo-
wej domu głównego, mają identyczne 
fasady. Narożniki podkreślone są bo-
niowanymi pilastrami. W  centralnej 
części występuje okno, a z boku wtór-
nie przebity otwór drzwiowy. Powy-
żej gzymsu zamykającego zwieńcze-
nie o  linii falistej powtarza rozwiąza-
nie z domu głównego. Różnica wystę-
puje w planie, gdyż północna oficyna 
jest na planie kwadratu, a południowa 
na planie prostokąta.

Pierwszymi właścicielami mająt-
ku przy ul. Modlińskiej 257 (daw-
niej Osada Dąbrówka 2, gmina Ja-
błonna, powiat warszawski) na prze-
łomie XIX i XX w. byli państwo An-
drzej i  Amalia Pisarkowie. Księga hi-
poteczna dla nieruchomości została 
założona w  1885  r. W  1894  r. Pisar-
kowie wydzielili ze swojego majątku 
działkę o  powierzchni 1032 kwadra-
towych sążni (ok 0,5 ha). W  1899  r. 
w  jej posiadanie wszedł Leon Haj-
dziony. Wraz z  żoną Julią z  Bielec-
kich mieszkali w Dąbrówce do 1925 r. 
Prawdopodobnie w  okresie od 1900 
do 1913 r. powstała willa z oficynami 
oraz piętrowa oficyna w głębi działki, 

Odkrycie 
przy Modlińskiej 
w Warszawie
........................................................................................................................................

Niegdyś była to elegancka 
willa miejscowego „dzie-
dzica”, szkoła, „Przy-
stań” dla upadłych kobiet, 

konspiracyjny teatr Leona Schillera, 
schronienie dla Żydów w  czasie woj-
ny, potem sklep z narzędziami, biblio-
teka... Dziś to podupadły budynek 
z  oficynami, który kryje w  sobie nie-
zwykłą historię i cenny wystrój malar-
ski, do niedawna ukryty pod wieloma 
warstwami farb.

Willa wraz z  oficynami obecnie 
zlokalizowana jest przy jednej z  naj-
bardziej ruchliwych tras w  Warsza-
wie i  głównej ulicy Białołęki. Jadąc 
ul. Modlińską, dostrzega się jedynie 
chaos architektoniczny oraz śmiet-
nik reklamowy, co zniechęca do po-
dziwiania widoków, jednak na tej tra-
sie przelotowej, pod nr. 257, na wyso-
kości Henrykowa znajduje się perełka 
architektoniczna, świadectwo dawnej 
zabudowy ul. Modlińskiej.

Budynki pochodzą prawdopodob-
nie z  początku XX  w. Zostały wybu-
dowane w  duchu powściągliwej se-
cesji i  charakteryzują się oszczędnym 
detalem. Budynek główny jest dwu-
kondygnacyjny z  użytkowym podda-
szem, na planie prostokąta. Do ele-
wacji tylnej, w jej centralnej części do-
stawiono ryzalit na planie kwadra-
tu (prawdopodobnie w  późniejszym 
czasie niż budynek główny). Fasada 
jest sześcioosiowa, zwieńczona łukiem 
wklęsło-wypukłym, charakterystycz-
ną dla secesji linią falistą. Pierwotnie 
nad oknami parteru znajdowały się 

a zarazem pełen wdzięku. Szaty są sta-
rannie opracowane, rzeźbione w  bo-
gate, precyzyjnie oddane, ostro i  głę-
boko cięte fałdy, koronka komży spra-
wia wrażenie realnej tkaniny, oddanej 
w  sposób perfekcyjny. Rzeźbę cechu-
je delikatność, kunsztowność i  wy-
tworność.

Słowo należne jest jeszcze herbom 
i  napisom, którymi został opatrzony 
cokół figury. Jak pamiętamy z notatki 
Fontany na projekcie, z  przodu miał 
widnieć herb króla i  Rzeczypospoli-
tej, a z  tyłu herb marszałka. Zarów-
no od frontu, jak i z tylnej strony co-
kołu, w zrealizowanej rzeźbie pojawi-
ły się plastyczne kartusze heraldycz-
ne, utworzone z subtelnie kształtowa-
nego ornamentu rocaille. O ile jednak 
kartusz frontowy zawiera herb kró-
lewski pod koroną, to z  tyłu cokołu 
pojawił się nie jeden, a para kartuszy 
bliźnich, zawierających herby Junosza 
i Mniszech (zwany też Kończyc). Od-
noszą się one zarówno do fundatora 
pomnika, marszałka wielkiego koron-
nego Franciszka Bielińskiego, jak i do 
Jerzego Augusta Wandalina Mnisz-
cha, marszałka nadwornego, wspoma-
gającego tego pierwszego w dziele po-
rządkowania ulic Warszawy. Skrzy-
żowane laski marszałkowskie i  miecz 
to symbole odnoszące się do urzędu 
marszałkowskiego. Po bokach coko-
łu umieszczono tablice z  inskrypcja-
mi łacińskimi, z których jedna odno-
si się do zasług obu urzędników kieru-
jących przedsięwzięciem brukowania 
i kanalizowania Warszawy, a druga za-
wiera wezwanie do świętego.

Pomnik św. Jana Nepomucena 
na Placu Trzech Krzyży niemal cu-
dem ocalał z pożogi miasta w 1944 r. 
Dwukrotnie konserwowany w  ostat-
nim ćwierćwieczu, jest świadec-
twem wysokiego poziomu sztuki dłu-
ta w  osiemnastowiecznej Warszawie 
i  znaczącego wysiłku, jakim było wy-
brukowanie, a tym samym uporząd-
kowanie miasta w  połowie XVIII w., 
dokonanego – „na przekór wszelkim 
przeszkodom”, jak głosi napis z tablicy 
inskrypcyjnej – przez marszałka Fran-
ciszka Bielińskiego.

Jakub Sito
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przebadane mleko krowie, jednocze-
śnie edukując matki o  potrzebie kar-
mienia naturalnego). Leon Hajdzio-
ny był znaczącym inwestorem, o czym 
świadczą sumy zaciąganych zobowią-
zań finansowych, jednak inwesty-
cje nie poszły po jego myśli i  popadł 
w  długi. Z  ksiąg hipotecznych wy-
nika, że w  1921  r. skarb państwa za-
bezpieczył nieruchomość tytułem hi-
poteki prawnej, jako podatek od zy-
sków wojennych za lata 1914-1918, 
i przekazał ją w 1925 r. Warszawskie-
mu Chrześcijańskiemu Towarzystwu 
Ochrony Kobiet, które zorganizowa-
ło w budynku przy Modlińskiej ośro-
dek „Przystań” dla młodych prostytu-
tek. Trafiały tu kobiety „moralnie za-
niedbane”, które przeszły przymusową 
kurację w  szpitalu skórno-wenerycz-
nym św. Łazarza przy ul. Książęcej. 
Po kuracji w  szpitalu dziewczęta tra-
fiały do zakładu, aby mogły nauczyć 
się nowego zawodu i zyskać nowe per-
spektywy. Od 1925 r. w domu w Hen-
rykowie prowadzonym przez siostry 
pasterzanki przebywało około set-
ki dziewcząt. Od 1927 r. zakład przy 
Modlińskiej przejęły samarytanki pod 
przewodnictwem siostry Wincenty 
Jadwigi Jaroszewskiej. Praca i poświę-
cenie samarytanek przynosiły efekty, 

dlatego w 1935 r. Modlińską 257 wy-
dzierżawiono i  oddano w  użytkowa-
nie na 25-30 lat Zgromadzeniu Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego. Przełomowym wy-
darzeniem był rok 1937, kiedy to do 
„Przystani” przybyła siostra Benigna 
Umińska, dzięki której adres Modliń-
ska 257 zapisał się jako ważne miejsce 
w historii teatru polskiego.

Siostra Benigna, wcześniej Stani-
sława Umińska (1901-1977), przed 
wstąpieniem do zgromadzenia zakon-
nego była młodą, świetnie zapowiada-
jącą się aktorką. Zakochała się w zna-
nym krytyku sztuki, pisarzu Janie Ży-
znowskim. Planowali ślub, jednakże 
na przeszkodzie stanęła choroba no-
wotworowa narzeczonego. Stanisła-
wa przez cały czas opiekowała się Ja-
nem, jednak, kiedy stan był już bezna-
dziejny i przestawała działać morfina, 
Umińska zastrzeliła go z jego własne-
go rewolweru. Proces budził ogromne 
emocje opinii publicznej. Wyrok za-
padł w pięć minut. Ława przysięgłych 
nie miała wątpliwości. Niewinna. To 
wydarzenie zmieniło życie Umiń-
skiej. W  1927  r. wstąpiła do samary-
tanek, a w 1937 r. pojawiła się w Hen-
rykowie, żeby pomagać zagubionym 
dziewczętom. 

połączona z  oficyną południową, 
z  datą „1913”, ułożoną z  cegieł na 
ścianie szczytowej. Państwo Hajdzio-
ni zwani byli „przez miejscowych dzie-
dzicami. Prowadzili bowiem 12-hek-
tarowe gospodarstwo ogrodnicze z  in-
spektami, uprawami eksperymentalny-
mi oraz nowoczesnymi zraszaczami ro-
ślin” (Anna Mieszkowska, Bartłomiej 
Włodkowski, Modlińska 257. Miejsce 
magiczne, Warszawa 2015, s. 12). 

Wydaje się, że Leon Hajdziony 
wraz z rodziną zajmował jedynie pię-
tro i  pokoje na poddaszu w  budyn-
ku przy Modlińskiej 257, natomiast 
pomieszczenia parteru wynajmował 
różnym instytucjom, dlatego pier-
wotnie na elewacji w  parterze wy-
stępowały witryny sklepowe, a każ-
da z nich miała własne wejście. Praw-
dopodobnie pod koniec lat dwudzie-
stych XX  w. witryny zostały prze-
kształcone w okna. W  domu głów-
nym Leon Hajdziony udostępnił jed-
ną izbę na potrzeby działalności szko-
ły powszechnej, która istniała w  tym 
miejscu od 1914 do 1922 r. Ponadto 
w  budynku funkcjonowała również 
poczta, posterunek policji i  „kropla 
mleka” (tj. punkt opieki nad niemow-
lętami i dziećmi głównie z rodzin ro-
botniczych, w  którym wydawano 

1 | Willa wraz z oficynami 
przy Modlińskiej 257 
w Warszawie (dawniej 
Osada Dąbrówka 2); 
na zdjęciu widoczna jest 
fasada domu głównego 
w pierwotnej formie 
z witrynami w parterze 
(fotografia z końca lat 
dwudziestych XX w., 
Archiwum Sióstr 
Samarytanek)
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W Henrykowie zaczęła Umiń-
ska od przeprowadzenia gruntowne-
go remontu, na który budynki przy 
Modlińskiej czekały od dawna. Zmie-
niono układ pomieszczeń. Przenie-
siono kaplicę z  pierwszego piętra na 
parter. Zbudowano łazienki oraz do-
prowadzono wodociągi i  kanaliza-
cję. Na piętrach zlokalizowano pra-
cownie dla podopiecznych i klauzurę 
sióstr. W północnej oficynie urządzo-
no pokoje gościnne, a w południowej 
funkcjonowała apteka. W piętrowym 
domu na tyłach budynku głównego 
znajdowały się pokoje dla 90-100 wy-
chowanek.

Pomimo nowego życia, Umiń-
ska nie zerwała kontaktów z  teatral-
nym środowiskiem. Przyjaźń z  Le-
onem Schillerem zaowocowała wy-
stawieniem 1 stycznia 1943  r. sztuki 
Pastorałka, w  której zostały obsadzo-
ne w  roli aktorek upadłe dziewczy-
ny z zakładu w Henrykowie. Na spek-
taklu pojawili się znamienici goście: 

Czesław Miłosz, Witold Lutosławski, 
Jerzy Andrzejewski oraz bardzo wów-
czas młodzi uczniowie tajnych kom-
pletów teatralnych Danuta Szaflar-
ska i Andrzej Łapicki. Czesław Miłosz 
określi przeżycia po wystawieniu Pa-
storałki jako esencję teatru.

Należy też wspomnieć, że w  cza-
sie drugiej wojny światowej w budyn-
ku przy Modlińskiej znalazły schro-
nienie dzieci żydowskie oraz party-
zanci, którzy przechowywali broń 

w  pomieszczeniach gospodarczych 
zakładu.

Budynek główny oraz oficyny 
przy Modlińskiej 257 przetrwały woj-
nę, pomimo że paliła się cała okolicz-
na zabudowa Henrykowa. W  latach 
pięćdziesiątych XX  w. ulokowano 
tutaj Państwowy Dom Specjalny dla 
przewlekle chorych, a od 1960 r. mie-
ścił się Państwowy Dom Pomocy Spo-
łecznej dla Dorosłych. Potem budyn-
ki pełniły funkcje usługowe. Do nie-
dawna w  oficynie południowej dzia-
łał serwis samochodowy, a w północ-
nej gabinet weterynaryjny. Budynek 
główny od dłuższego czasu stoi opu-
stoszały. W  pewnym okresie pojawił 
się pomysł rozbiórki domu z uwagi na 
projekt poszerzenia ul. Modlińskiej. 
Na szczęście do tego nie doszło. Na-
tomiast 13 maja 2009  r. Mazowiec-
ki Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków wpisał do rejestru zabytków nie-
ruchomych zespół budowlany przy ul. 
Modlińskiej ze względu na wartości 
historyczne, artystyczne i naukowe.

W 2015  r. budynek wraz z  oficy-
nami i  terenem położonym za nim 
został zakwalifikowany do programu 

2 | Zespół budowlany przy Modlińskiej 257, 
widok od strony pól; od lewej elewacja tylna 
oficyny północnej, elewacja tylna budynku 
głównego, zabudowania gospodarcze, 
w tle oficyna poprzeczna (fotografia z lat 
dwudziestych/trzydziestych XX w., Archiwum 
Sióstr Samarytanek) 

...............................................................................

............................................................................... 

3 | Jan Rembowski, „Stanisława Umińska przed 
1923 r.” (fragment), olej, płótno (własność 
prywatna)

2

3
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Warszawskich Centrów Lokalnych. 
Po remoncie miejsce to ma stać się są-
siedzkim centrum tej części Białołęki. 
W związku z tym, że zostały zabezpie-
czone środki na adaptację budynku, 
rozpoczęto procedurę uzyskiwania 
pozwolenia na remont. W  styczniu 
2016  r. okazało się, że dom przy ul. 
Modlińskiej 257, poza barwną prze-
szłością, kryje w  sobie jeszcze jedną 
tajemnicę. Pod warstwą wtórnej farby 
konserwatorzy odkryli cenne i dobrze 
zachowane polichromie.

4

4 | Widok na fasadę 
budynku głównego 
przy ul. Modlińskiej 257; 
po prawej zachowana 
ozdobna brama wjazdowa 

5 | 6 | Klatka schodowa 
w budynku głównym; 
pierwotnie ściany, 
podniebienia podestów 
i sufit pokryte były 
polichromią (5), dębowe 
biegi schodów z ozdobnym 
opracowaniem stopni  
i mazerunkiem (6)

5 6
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Powstały one na początku XX w., 
kiedy budynek znajdował się jeszcze 
w rękach Leona Hajdzionego. Z uwa-
gi na występowanie secesyjnych mo-
tywów należy przyjąć, że powstały 
w okresie przed wybuchem pierwszej 
wojny światowej. Najpewniej zamalo-
wano je w latach dwudziestych i trzy-
dziestych XX w., gdy budynek stał się 
ośrodkiem dla „moralnie zaniedba-
nych kobiet”.

Przeprowadzone badania wyka-
zały, że większość pomieszczeń na 
pierwszym piętrze i  poddaszu bu-
dynku oraz klatka schodowa pokry-
te są polichromią. Ściany klatki scho-
dowej zdobiła lamperia z mazerunka-
mi, czyli namalowana na tynku imi-
tacja drewna z  powtórzeniem rysun-
ku słoi, powyżej której biegł orna-
ment w formie trzech złoconych linii. 

Mazerunkiem pokryto również drew-
niane dębowe biegi schodów oraz sto-
larkę drzwiową. Najbogatsza deko-
racja malarska znajduje się na suficie 
wieńczącym klatkę schodową, gdzie 
odsłonięto fragmenty główek aniel-
skich, wieniec kwiatów, rozety i  mo-
tyw meandra, a także na parterze na 
suficie korytarza. Odkryto tam nama-
lowane w  narożnikach pęki kwiatów, 
z modelunkiem, w kolorze pastelowe-
go różu. Podniebienia schodów obie-
ga geometryczna rama oraz powtarza-
jący się ornament trzech linii namalo-
wanych złotą farbą. Centralną część 
wypełnia nieduża rozeta w  kształcie 
liści dębu. Polichromie te malowane 
były pędzlem (z ręki) w technice olej-
nej. W  pomieszczeniach pierwsze-
go piętra i pokojach na poddaszu od-
kryto secesyjne fryzy stylizowanych 

kwiatów róż i  tulipanów. Motyw ten 
był chętnie stosowany w  dekoracjach 
secesyjnych. Malowidła zostały wy-
konane wałkiem ze wzorem, na wcze-
śniej przygotowanym podkładzie ko-
lorystycznym, natomiast na środku 
sufitów wymalowano rozety oraz pro-
filowane fasety. 

Dekoracja malarska w  budyn-
ku reprezentuje dwa style malarskie. 
Wystrój klatki schodowej jest raczej 
eklektyczny, natomiast pomieszczenia 

7 | 8 | 9 | 10 | Odkryte malowidła na klatce 
schodowej: główki aniołków oraz motyw 
meandra i rozety (7), fragment mazerunku 
na ścianie (8), fragment rozety na suficie (9), 
malowidło na podniebieniu podestu klatki 
schodowej przedstawiające pęki kwiatów (10)

(zdjęcia: 3 – Urszula Zielińska-Meissner, 4-9 – Aneta 
Bojanowska, 10 – Katarzyna Onisk) 

...............................................................................

9 10
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na pierwszym piętrze utrzymane są 
w  duchu secesyjnym. Niestety, nie-
znani są autorzy tych dekoracji. Pa-
trząc na odmienny repertuar form, 
można przypuszczać, że w  wykona-
niu polichromii brał udział zespół 
kilku dekoratorów. Z  całą pewnością 
jednak można stwierdzić, że malar-
stwo, szczególnie na klatce schodo-
wej, reprezentuje wysoki poziom arty-
styczny i  jest niezwykłym odkryciem 
w  skali Warszawy. Z  uwagi na to, że 
wiele zabytkowych budynków w  wy-
niku działań wojennych oraz powo-
jennej odbudowy i bieżących remon-
tów utraciło swój historyczny wystrój, 
odnalezienie niemalże kompletnego 
wystroju malarskiego w  Henrykowie 
jest bardzo cenne.

W styczniu oraz na przełomie 
września i  października 2016  r. zo-
stały przeprowadzone komplekso-
we badania konserwatorskie, myko-
logiczne i konstrukcyjne. Stwierdzo-
no, że budynek jest silnie porażony 
biologicznie, a wszystkie stropy kwa-
lifikują się do wymiany (część stro-
pów jest zawalona). Odtworzenia 
wymagają okna oraz więźba dacho-
wa. Malowidła są w złym stanie tech-
nicznym. Część z  nich głównie na 

pierwszym piętrze została zniszczo-
na poprzez wtórne przebicia dużych 
partii ścian i prowadzenie podtynko-
wych instalacji elektrycznych. Możli-
we jest natomiast, po odpowiednim 
wzmocnieniu, zachowanie istnieją-
cych drewnianych schodów na klat-
ce schodowej wraz z dekoracją malar-
ską. Wynikiem tych badań jest pro-
gram prac konserwatorskich dla za-
chowanego wystroju oraz wytyczne 
dla architektów do wykonania pro-
jektu budowlanego pod kątem no-
wej funkcji. Obecnie trwają uzgod-
nienia pomiędzy Dzielnicą Biało-
łęka a Stołecznym Konserwatorem 
Zabytków, których tematem jest za-
kres przebudowy, modernizacji oraz 
działań konserwatorskich. Jest kil-
ka trudnych zagadnień do rozwiąza-
nia, m.in. lokalizacja windy dla nie-
pełnosprawnych, sposób wzmocnie-
nia drewnianych schodów, dostoso-
wanie klatki do wymagań przeciw-
pożarowych czy też zmiana dyspo-
zycji wnętrza, tak, aby nie naruszy-
ła zachowanego wystroju i  jedno-
cześnie odpowiadała nowej funkcji. 
Trudna jest również decyzja dotyczą-
ca sposobu postępowania z polichro-
mią z  uwagi na zły stan techniczny 

budynku. Obiekt od dłuższego cza-
su jest nieużytkowany. Przez wie-
le lat był niewłaściwe zabezpieczo-
ny, z przeciekającym dachem, zarwa-
nymi stropami. Już w 2006 r. jednym 
z  najpilniejszych postulatów konser-
watorskich, zawartych w  opracowa-
nej przez Jolantę Miśkowiec w  lip-
cu 2006  r. karcie ewidencyjnej za-
bytku, było przeprowadzenie remon-
tu budynku głównego. W tej sytuacji 
rozważane jest zachowanie polichro-
mii w  formie świadków w  pomiesz-
czeniach na piętrze oraz konserwa-
cja, w tym częściowy transfer najcen-
niejszych malowideł z klatki schodo-
wej i rekonstrukcja wystroju, którego 
nie uda się zachować. 

Celem konserwatorskim jest za-
chowanie w  jak największym stopniu 
autentycznej substancji przy równo-
czesnym dostosowaniu budynku do 
obecnych potrzeb użytkowych. Waż-
ne jest również utrzymanie pamię-
ci tego miejsca, szczególnie związa-
nej z  teatrem i  wystawieniem słynnej 
Pastorałki Leona Schillera, kiedy to 
przez chwilę Modlińska 257 stała się 
centrum kulturalnym Warszawy.  

Aneta Bojanowska

W 2015 r. Fundacja Hereditas wydała książkę autorstwa Michała Wardzyń-
skiego Marmur i alabaster w rzeźbie i małej architekturze Rzeczypospo-

litej. Studium historyczno-materiałoznawcze przemian tradycji artystycz-
nych od XVI do początku XVIII wieku. Michał Wardzyński, historyk sztuki i var-
savianista, od dawna zajmuje się badaniem rzeźby i małej architektury epoki 
nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem historycznego oraz ekonomicz-
no-socjologicznego kontekstu powstawania dzieł sztuki w tym okresie. Au-
tor na podstawie analizy źródeł archiwalnych opracował własną, nowatorską 
metodę historyczno-materiałoznawczą badania historycznych 
złóż skał dekoracyjnych w Rzeczypospolitej i Europie.

Zagadnienie omawiane w publikacji było przedmiotem 
studiów prowadzonych w Polsce od końca XVIII w., jednak do-
tychczas brakowało interdyscyplinarnego, syntetycznego uję-
cia tematu. Opracowanie przygotowane przez Michała War-
dzyńskiego w znacznej mierze wypełnia tę lukę.

Książka została podzielona na trzy części. Pierwsza zawie-
ra opis metodologii i metodyki badań w dziedzinie materia-
łoznawstwa oraz rzeźby i małej architektury kamiennej, dru-
ga przybliża wiedzę źródłową o organizacji wydobycia, obrób-
ki, handlu i transportu skał dekoracyjnych od XVI do począt-
ku XVIII w. w Rzeczypospolitej. Poznajemy m.in. własności fi-
zyczne skał dekoracyjnych, ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie 

czynne w tym okresie, rolę pośredników w handlu marmurami i skałami deko-
racyjnymi, kryteria wyboru materiału w zamówieniach królewskich, kościel-
nych i magnackich oraz przykłady projektów i kontraktów. Trzecia część pu-
blikacji poświęcona została takim zagadnieniom, jak np. analiza materiało-
znawcza zabytków kamieniarki na ziemiach polskich przed 1500 r., nowożyt-
na recepcja tradycji białych marmurów z Carrary, wykorzystywanie regional-
nych gatunków „kamienia królewskiego” − „czerwonego marmuru” utożsa-
mianego z rzymskim porfirem cesarskim, burgundzko-niderlandzka tradycja 

materiałowa w rzeźbie i kamieniarstwie siedemnastowiecznej 
Rzeczypospolitej.

W końcowej części opracowania opisana została rzeźba 
i kamieniarka Rzeczypospolitej na tle innych państw Europy 
Środkowej XVI-XVIII w. 

Bogato ilustrowana (900 zdjęć, mapy, wykresy, tabele sta-
tystyczne) publikacja zawiera też kilka ciekawych uzupełnień: 
szczegółowe zestawienie gatunków marmuru, wapieni i ala-
bastrów używanych w Rzeczypospolitej w tym czasie, dziewięć 
list zabytków rzeźby i małej architektury zestawionych w ukła-
dzie chronologicznym według kryterium materiałowego, in-
deks osobowy i nazw geograficznych.

Książkę można kupić (cena: 230 zł) w siedzibie Fundacji 
Hereditas (Warszawa, ul. Marszałkowska 58 lok. 24). 

Spotkanie z książką

STUDIUM	O	MARMURZE	I	ALABASTRZE
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W 1862  r. powiększające swoją 
produkcję warsztaty przeniesiono do 
nowych pomieszczeń przy ul. Wol-
skiej 17 (w niektórych informatorach 
adres siedziby przy ul. Wolskiej po-
dawano błędnie jako nr 15 lub 19), 
gdzie zainstalowano lokomobilę pa-
rową o  mocy 12 KM, ale dla wygo-
dy klientów skład główny działał przy 
Krakowskim Przedmieściu 428 – naj-
większej wówczas handlowej ulicy 

miasta. W  ciągu czterech lat od po-
wstania firmy zatrudnienie wzrosło 
od 5 do 61 robotników, bowiem „fir-
ma traktując rzecz sumiennie, uni-
kała fabrykacji wyrobów tandetnych, 
a  mając wszelką możność wzorowa-
nia się na już istniejących, przekształ-
cała się ze skromnego zakładu w fabry-
kę”. W pierwszych latach działalności 
spółki (1865-1870) przedmioty ozna-
czane były nazwiskami obydwóch 

Rodzina Hennebergów 
przyjechała do Warsza-
wy w  pierwszej połowie 
XIX  w. Pracowici i  wy-

kształceni przybysze z  Berlina dość 
łatwo zasymilowali się ze społeczeń-
stwem polskim, poświęcając mu swe 
talenty i pasje.

Mistrz tokarski Juliusz Henne-
berg (ur. w  1835  r. w  Dreźnie, zm. 
w  1907  r. w  Warszawie), syn Karo-
la Henneberga i Karoliny z Vorbrod-
tów, oraz majster brązowniczy Mi-
chał Czajkowski (brak podstawo-
wych danych biograficznych) zdo-
bywali doświadczenie w  powsta-
łej w  1824  r. w  Warszawie pierw-
szej wytwórni przedmiotów platero-
wanych na wzór francuski, założo-
nej przez braci Alfonsa i  Józefa Fra-
getów. W  1856  r. zdecydowali o  za-
łożeniu własnej firmy, wytwarzają-
cej stołowe przedmioty platerowa-
ne. Pierwszy warsztat zlokalizowa-
ny był przy ul. Ceglanej (dzisiejsza 
ul. Pereca, Wola). Trzy lata później 
przenieśli się nieopodal, na ul. Wa-
liców 118b. Zapewne od początku 
współpracowali z  zewnętrznym do-
stawcą, ponieważ w  jednej z  pierw-
szych reklam pisali, iż wykonują 
„oprócz gotowych już od najdrobniej-
szych przedmiotów i  naczyń platero-
wanych i  galwanizowanych, w  domo-
wem, tualetowem i salonowem użyciu 
niezbędnie potrzebnych, wszelkie ob-
stalunki, naczyń stołowych, serwisów 
całych, sztućców pojedynczych, galan-
terii i wszelkiej roboty Kościelnej, […] 
po cenie umiarkowanej…”.

współwłaścicieli (Henneberg i  Czaj-
kowski), a są to głównie cukiernice, 
paterki i tace oraz sztućce.

Po 14 latach aktywności produk-
cja spółki, zyskująca coraz szersze gro-
no odbiorców, w lipcu 1870 r. po raz 
pierwszy została zauważona i  nagro-
dzona, jako znacząco wyróżniająca 
się wśród pozostałych ofert, „za pięk-
ność rysunku i  staranność wykończe-
nia”, co dało wyrobom medal brązo-

wy na wystawie urządzonej w Peters-
burgu („Gazeta Warszawska”, nr 157 
z 19 lipca 1870 r., s. 1).

Zapewne w  czwartym kwartale 
1870 r. do firmy dołączył 26-letni brat 
Juliusza Wilhelm (1844-1917) – dru-
gi z  synów Karola Augusta i  Karoliny 

Mistrzowie drugiego planu 
− fabryka Braci Hennebergów 
w Warszawie

........................................................................................................................................
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1 | Zabudowania fabryki Braci Henneberg 
przy ul. Wolskiej 17 w Warszawie
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z  Vorbrodtów, o  którym wiadomo, że 
studiował w  Paryżu, Londynie, Ber-
linie i  Wiedniu – by przez dwa lata 
wspólnie budować markę pod na-
zwą „Bracia Henneberg i Czajkowski”. 
W 1872 r. Michał Czajkowski rozpo-
czął własną działalność, oznaczając 
swoje wyroby znakiem „M. Czajkow-
ski w Warszawie”. Ten zakład prawdo-
podobnie nie utrzymał się na rynku 
zbyt długo, ale brak jest dokładnych 
danych. Pozostali właściciele nowej 
spółki nadali jej nazwę „Bracia Hen-
neberg”. Pomimo dalszych zmian per-
sonalnych nazwa przetrwała do koń-
ca istnienia firmy. W 1887 r. ze współ-
pracy wycofał się Wilhelm, poświęca-
jąc się działalności kulturalno-społecz-
nej, a w 1894 r. przystąpili do niej sy-
nowie Juliusza: Julian i  Stanisław. Na 
życzenie ojca oprócz studiów politech-
nicznych praktykowali oni na wszyst-
kich wydziałach własnej firmy, zdoby-
wając wszechstronną wiedzę praktycz-
ną. Od 1907 r., po śmierci ojca, firmę 
reprezentował samodzielnie Julian.

Potwierdzeniem wysokiej jakości 
wyrobów były nagrody i wyróżnienia, 

2 | Wazy do chłodzenia 
wina

3 | Wybrane serwisy 
do kawy i herbaty

4 | Wybrane serwisy 
do octu i oliwy oraz 
serwisy do jaj

........................................
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co pozwalało firmie skutecznie ry-
walizować z  największymi warszaw-
skimi potentatami w  produkcji pla-
terów, takimi jak J. Fraget oraz Nor-
blin. Hennebergowie obowiązkowo 
brali udział w wystawach: w Moskwie 
(1882 – medal srebrny), Rydze (1883 
– medal złoty), a wcześniej otrzymali 

listy pochwalne pierwszej klasy z wy-
stawy w Warszawie w 1881 r. Szeroko 
komentowana wystawa przedmiotów 
metalowych, zorganizowana w  War-
szawie przez Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa w 1895 r., przyniosła fir-
mie nagrodę w postaci małego meda-
lu złotego za wyroby „brązowe i plate-
rowane” („Gazeta Polska”, nr 142 z 24 
czerwca 1895 r., s. 2). Rok później na 
wystawie w  Niżnym Nowogrodzie 
Hennebergowie odznaczeni zosta-
li medalem srebrnym („Gazeta Han-
dlowa. Dziennik poświęcony han-
dlowi, polityce i  ekonomii”, nr 216 
z 9 września 1896 r., s. 3; „Gazeta Pol-
ska”, nr 217 z  10/11 września 1896, 
s. 3). Sklepy fabryczne zlokalizowane 
zostały przy ul. Nalewki 26, Trębac-
kiej 1 i Krakowskim Przedmieściu 13 
w Warszawie, a także w Moskwie, Pe-
tersburgu, Tyflisie i  w  Irkucku. Kata-
logi firmowe oferowały w  tym czasie 

około 1000 produktów: sztućce, za-
stawy stołowe i bufetowe, wyroby brą-
zowe, galanterię do gabinetów i budu-
arów oraz przybory kościelne. W cza-
sach późniejszego kryzysu asortyment 
ograniczono do 120 wzorów.

Gorsze czasy dla właścicieli na-
stały wraz ze zmianami oraz niepo-

kojami politycznymi, począwszy od 
1905 do co najmniej 1915 r. Ograni-
czano czas pracy i  znacznie zreduko-
wano liczbę personelu, a zaraz po za-
kończeniu pierwszej wojny świato-
wej, w  konsekwencji utraty wschod-
nich rynków zbytu na ziemiach Ce-
sarstwa Rosyjskiego, konieczna była 
reorganizacja w firmie. W czasie woj-
ny zrabowane i zniszczone zostało za-
plecze techniczne zakładów, wywie-
zione zostały maszyny oraz część za-
pasów blachy. Odbudowując prestiż 
i  rynki zbytu, skierowano się ku no-
wemu odbiorcy. Powstały nowe skle-
py w Rumunii, Bułgarii, Persji, Grecji, 
Kanadzie, Szanghaju i Afryce Północ-
nej. Z myślą o nowym kliencie zaczę-
to popularyzować wzornictwo o  for-
mach uproszczonych, nowoczesnych, 
projektowanych ze wsparciem rodzi-
mych artystów, idąc w  kierunku sty-
lu art déco. W  latach dwudziestych 

i  trzydziestych XX  w. za te wyroby 
spółka otrzymała sześć złotych meda-
li, cztery srebrne i jeden brązowy. No-
woczesne wzornictwo pozwoliło fir-
mie „Bracia Henneberg” zdomino-
wać w  znacznym stopniu rynek war-
szawskich platerów oraz przywró-
cić rozpoznawalność marki. Niestety, 

malejąca siła nabywcza społeczeństwa 
w  czasach wielkiego kryzysu gospo-
darczego, który przetoczył się przez 
Europę i obie Ameryki, dotknęła war-
szawskich wytwórców. Ratunkiem dla 
podtrzymania wątłej kondycji stały się 
zamówienia składane przez odbior-
cę instytucjonalnego (Mennica Pań-
stwowa), żeglugę morską oraz wojsko. 
Ogromne zlecenia na łuski do amuni-
cji, oprawy do reflektorów, orzełki do 
mundurów itp. pozwoliły utrzymać 
elitarną produkcję nakryć stołowych. 
W  1936  r. wprowadzono na rynek 
sztućce pod marką NIKORA, ze sre-
brzonej stali nierdzewnej, poszerzając 
tym samym skromną ofertę jedenastu 
dostępnych wzorów.

Początkiem upadku firmy był 
wybuch drugiej wojny światowej. 
W  1944  r. 90% zabudowań oraz za-
plecza maszynowego i  materiało-
wego uległo zniszczeniu. Po wojnie 
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5 | Wybrane etażery 
na owoce

6 | Dekoracyjne 
żardiniery
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próbowano uruchomić produkcję 
i  odbudować markę, ale warunki po-
lityczne i  gospodarcze na to nie po-
zwoliły. We wrześniu 1948 r. fabryka 
Braci Henneberg została upaństwo-
wiona i  nadano jej nazwę Warszaw-
ska Fabryka Platerów. W  1964  r. sie-
dzibą nowego zakładu stały się bu-
dynki przy ul. Jana Kazimierza 32/40 
na warszawskiej Woli, a rok póź-
niej WFP połączono z  przedwojen-
nym konkurentem, wytwórnią Józefa 

Frageta, tworząc państwowe przedsię-
biorstwo pod nazwą Hefra. W latach 
siedemdziesiątych i  osiemdziesiątych 
XIX  w. wyroby nawiązujące wzora-
mi do przedwojennych modeli utoż-
samiane były z ideą kontynuacji daw-
nych polskich tradycji, stały się syno-
nimem zamożności, dobrego smaku 
oraz chęci nawiązywania do dawnych 
narodowych tradycji.

Dzisiaj Hefra – rozpoznawal-
ny na rynku producent polskich 

platerów, przeżywa kryzys. Ograni-
czona oferta, odwołująca się często 
do wzornictwa z  minionych lat, po-
mimo dużego zainteresowania nie 
wytrzymuje konkurencji ani pod 
względem ceny, ani staranności wy-
konania. Tymczasem przedmioty po-
jawiające się w  ofercie antykwarycz-
nej drenują portfel miłośników sta-
roci, świadcząc o  atrakcyjności daw-
nej produkcji, trwającym przywiąza-
niu do tradycji i do tego, co w dzie-
dzinie artystycznego rzemiosła po-
trafił dać wiek XIX i początek XX.

Joanna Paprocka-Gajek

W 2016 r. przypada jubileusz 500-lecia działalności Cechu Złotników, Ze-
garmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy. Z tej 

okazji wydana została książka autorstwa Jerzego B. Miecznika Przemijający 
świat rzemiosła, która przedstawia zarys dziejów Cechu.

Autor zaczyna opowieść przedstawieniem pierwszych stuleci działalno-
ści cechów jako organizacji rzemieślników. Na Zachodzie Europy powstały 
w X-XII w., na ziemiach polskich w XIII. Dbając o interesy gospodarcze i pra-
wa swoich członków, odgrywały ważną rolę w rozwoju średniowiecznego rze-
miosła i mieszczaństwa. 

W kolejnych rozdziałach przedstawiony został rozwój wszystkich rzemiosł,  
które skupia Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Gra-
werów i Brązowników.

Najwcześniej w Polsce zaczęło funkcjonować złotnic-
two. Już w XV w. złotnicy tworzyli znaczącą grupę zawodo-
wą. Wraz ze złotnictwem rozwijało się grawerstwo, które do-
piero z czasem wyodrębniło się jako samodzielne rzemiosło. 
W 1752 r. powstał w Warszawie pierwszy w Polsce samodziel-
ny Cech Zegarmistrzów, którzy do tego czasu zrzeszali się 
w cechach ślusarskich. W 1789 r. powstał Cech Mosiężników 
(od 1816 r. Mosiężników i Brązowników). 

Pierwsza wojna światowa stanowiła wyraźną cezurę w hi-
storii warszawskiego brązownictwa, złotnictwa i jubilerstwa, 
co wiązało się z utratą rynku rosyjskiego i zubożeniem ary-
stokracji. Czas niepodległości z kolei był chyba najbardziej 
pomyślny dla grawerstwa. Rosło zapotrzebowanie na orde-

ry i medale, odznaki wojskowe, insygnia urzędowe, herby, ryngrafy, mono-
gramy itp. 

Po raz pierwszy w postaci zbliżonej do dzisiejszego Cech działał pod ko-
niec okupacji niemieckiej, natomiast w obecnej formie ukształtował się po 
1956 r. W okresie powojennym rzemiosło odbudowywało się żywiołowo, wo-
bec zniszczenia przemysłu jego znaczenie było bardzo duże. W 1956 r. wpro-
wadzono nowe przepisy prawne, hamujące upadek prywatnego rzemiosła. 
W 1958 r. powołano Cech Złotników, Zegarmistrzów i Optyków. 

Kończąc swą opowieść autor zastanawia się, jakie będą dalsze losy 
Cechu. Brązownictwo nie ma już przedstawicieli czynnych zawodowo, 

optyka − jednego, sekcja grawerów zrzesza 4 członków, 
zegarmistrzów − 13, złotników − 22, większość w star-
szym wieku. Wraz z ludźmi odchodzi tradycja, wiedza 
i umiejętności. Mimo to w dalszym ciągu ta elitarna or-
ganizacja zawodowa pełni swą podstawową funkcję, jaką 
jest promowanie ginących rzemiosł i ludzi je uprawiają-
cych, dba o etos zawodowy swoich członków i integra-
cję środowiska.  

Książka ma bardzo staranną szatę graficzną. Czcionka 
w kolorze sepii, reprodukcje dawnych ustaw Cechu Złotni-
czego Miasta Warszawy, fotografie wybranych prac – wszyst-
ko to tworzy klimat przemijającego świata rzemiosła, który 
warto dokumentować. 

Publikację można kupić (cena: 40 zł) w księgarni Zamku 
Królewskiego w Warszawie. 

Spotkanie z książką

PRZEMIJAJĄCY	ŚWIAT	RZEMIOSŁA

7 | Sygnatury Fabryki Braci Henneberg 
w Warszawie stosowane na wyrobach z alpaki 
pokrytych potrójną warstwą srebra (a), wyrobach 
z alpaki pokrytych podwójną warstwą srebra (b), 
wyrobach z alpaki pokrytych pojedynczą grubą 
warstwą srebra (c), sztućcach z „warszawskiego 
srebra” pokrytego grubą warstwą srebra (d), 
wyrobach galanteryjnych pokrytych grubą 
warstwą srebra (e) i wyrobach z miedzianej 
blachy spojonej z cienką blachą srebrną (f) 

(wszystkie ilustracje pochodzą z Katalogu nr 21 firmy 
pod nazwą Bracia Henneberg, z pocz. XX w., ze zbiorów 
Muzeum Techniki w Warszawie)

................................................................................
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ciemny krawat kontrastujący z  białą 
koszulą. 

Józef Simmler urodził się 14 marca 
1823 r. w Warszawie, w rodzinie sto-
sunkowo zamożnych mieszczan, sto-
larzy-ebenistów pochodzenia szwaj-
carskiego. Kunszt malarski zdobył 
m.in. w  warszawskiej Szkole Sztuk 
Pięknych, Akademii Sztuk Pięknych 
w  Dreźnie i  Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w  Monachium. Zna-
jomość sztuki poszerzał też w Paryżu 
i  Rzymie. Dzięki dobremu statusowi 
materialnemu, również po zawarciu 
małżeństwa z Bawarką, Julią z Hoeg-
genstallerów Simmlerową, mógł spo-
kojnie poświęcić się rozwijaniu swojej 
drogi twórczej. W dosyć krótkim ży-
ciu, tym bardziej artystycznym, two-
rzył malarstwo w  manierze typowo 
akademickiej, będąc raczej odpornym 
na nowe prądy. Były to obrazy przed-
stawiające historyczne sceny rodzajo-
we, obrazy religijne oraz liczne por-
trety. Jednym z  najbardziej znanych 
do chwili obecnej dzieł artysty o cha-
rakterze historycznym jest wspo-
mniana „Śmierć Barbary Radziwił-
łówny”. Wśród osób portretowanych 
przez Simmlera było wyjątkowo dużo 
przedstawicieli burżuazji warszaw-
skiej, ale także arystokracji, bogate-
go ziemiaństwa, zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn.

Monumentalne, dopracowane 
w  każdym calu portrety pokazywały 
dostojność i splendor portretowanych 
osób, często także ich autentyczne 
piękno, zwłaszcza nieco idealizowa-
nych kobiet. Portret męski charakte-
ryzował się czystym realizmem. Dzi-
siaj te obrazy są dla nas bardzo cenne 
także ze względu na przekaz o kostiu-
mologii tamtych czasów. W  swojej 

twórczości artysta starał się osiągnąć 
doskonałość w  każdym aspekcie − 
przemyślanej i  wystudiowanej kom-
pozycji, dobrze wykończonym rysun-
ku, świetnym modelunku, oddaniu 
realizmu przedstawianej na obrazie 
materii, choćby najtrudniejszych ko-
ronek czy biżuterii. Dzięki żmudnej 
pracy i  talentowi szybko stał się mi-
strzem w  swojej dziedzinie i  wszedł 
do grona największych polskich ma-
larzy portretów i  scen historycznych. 
Ten wielki artysta zmarł 18 lutego 
1868  r. Każdy obraz Józefa Simmle-
ra trafiający do zbiorów publicznych 
niezwykle cieszy, ponieważ duża część 
twórczości artysty przepadła podczas 
drugiej wojny światowej.

Sportretowany przez Simmlera 
Karol Filip Malcz urodził się 10 sierp-
nia 1797  r. w  Warszawie. Jego ojcem 
był pochodzący z  miasteczka Lom-
matzsch w  Saksonii lekarz Konstan-
ty Bogumił Malcz, matką Anna Do-
rota z  domu Bandau, córka Jana Je-
rzego Bandaua. Ojciec Anny Doro-
ty był jednym z  najwybitniejszych 
złotników warszawskich działają-
cych w  drugiej połowie XVIII i  na 
początku XIX  w. Dziadek niewątpli-
wie wywarł wpływ na wybór drogi 
życiowej Karola, który po stracie ro-
dziców (ojciec zmarł w  1809 r., mat-
ka dwa lata później) prawdopodob-
nie znalazł się pod jego opieką i uczył 
się złotnictwa w prowadzonym przez 
dziadka zakładzie. Bandau zmarł oko-
ło 1816  r., a  w  1818 r., w  sierpniu, 
Malcz już jako czeladnik wyruszył na 
wędrówkę, która miała podnieść jego 
umiejętności zawodowe. Podróżo-
wał po Niemczech, Austrii, Węgrzech 
(skąd przybył do Warszawy dziadek 
Bandau), Włoszech, Francji, Anglii 

Portret  
Karola Filipa Malcza

.........................................................................................................................................

Zbiory Muzeum Warsza-
wy wzbogacił zakupiony 
w  2015  r. obraz pędzla Jó-
zefa Simmlera, przedsta-

wiający złotnika Karola Filipa Mal-
cza (olej na płótnie o  wymiarach 80 
x 64,5 cm). Simmler namalował go 
w  1860  r. Dzieło szczyci się świetną 
proweniencją, było prezentowane na 
wystawie pośmiertnej artysty w  War-
szawie w  1868  r. oraz na wystawie 
dzieł Simmlera w  Towarzystwie Za-
chęty Sztuk Pięknych w 1924 r., a tak-
że na wielkiej wystawie monograficz-
nej artysty w  warszawskim Muzeum 
Narodowym w  1979  r. Portret po-
wstał w  ostatnim okresie twórczości 
malarza, datującym się na lata 1857- 
-1867. Poprzedził go roczny pobyt 
artysty z  żoną we Włoszech. Simm-
ler sięgnął już wówczas najwyższej sła-
wy jako wzięty portrecista i malarz hi-
storyczny. W 1860 r. zamieszkał z ro-
dziną w nowym własnym domu przy 
ul. Chmielnej 8 w  Warszawie. Urzą-
dził tam też pracownię. W  tym sa-
mym roku, co portret Malcza, nama-
lował kilkanaście innych portretów, 
ale przede wszystkim słynną „Śmierć 
Barbary Radziwiłłówny”, która wysta-
wiona w tym samym roku na Wysta-
wie Krajowej zrobiła na publiczności 
wielkie wrażenie. Karol Filip Malcz 
w momencie powstania portretu miał 
63 lata i przeżywał największe prospe-
rity swojego zakładu złotniczego. Por-
tretowany przedstawiony został nie-
wątpliwie w  sposób realistyczny. Jest 
to postać siwego już, wąsatego męż-
czyzny, wyglądającego zresztą na star-
szego niż wynikałoby z  jego metry-
ki urodzenia. Ma na sobie charaktery-
styczny ubiór tamtego czasu, którego 
jedynym urozmaiceniem jest szeroki 
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1 | Józef Simmler, „Portret Karola Filipa 
Malcza”, 1860, olej, płótno, wym. 80 x 64,5 cm 
(w zbiorach Muzeum Warszawy)

................................................................................ 

angielskim, węgierskim, hiszpańskim  
i  rosyjskim niewątpliwie ułatwiało 
osiągnięcie zamierzonych celów.

W Warszawie Malcz znalazł się 
w grudniu 1827 r., a już w następnym 
roku zdążył wykonać majstersztyk 
w  zakładzie „pani Schwartz” i  otwo-
rzyć, przy finansowej pomocy brata 
( Jana Fryderyka Wilhelma, cenione-
go warszawskiego lekarza i  społecz-
nika), zakład złotniczy w  domu Ce-
lińskiego przy Krakowskim Przed-
mieściu pod numerem hipotecznym 
448. Warsztat ten musiał szybko zy-
skać popularność i stał się na tyle sta-
bilnym przedsięwzięciem, że po nie-
spełna dwóch latach działalności, 
w  październiku 1830 r., w  „Kurie-
rze Warszawskim” Malcz zawiada-
miał, iż „przeniosł swoie fabrykę i han-
del […] do własnego domu na Krakow-
skiem Przedmieściu Nr 378 naprzeciw 

Poczty”. Można przypuszczać, że za-
kup kamienicy, w  której funkcjono-
wała pracownia złotnicza i  sklep, sfi-
nansowany został przy udziale pie-
niędzy pochodzących z posagu Rozy-
ny Karoliny Werner, którą Karol po-
ślubił 25 lipca 1829 r. W 1835 r. złot-
nik dokupił jeszcze jedną, sąsiadują-
cą z posiadaną posesją kamienicę pod 
numerem hipotecznym 377.

Malcz wykazywał się dużymi zdol-
nościami do interesów i  był osobą 
przedsiębiorczą. Jego fabryka zyski-
wała na znaczeniu, w  1841  r. zatrud-
niał w  niej 50 osób. Majątek szyb-
ko wzrastał, sukcesy zawodowe szły 
w  parze z  zamożnością i  jak podano 
w „Opiekunie Domowym”: „Był czas, 
że zwano Karola Malcza w  Warsza-
wie milionerem” (A.M., Karol Malcz, 
„Opiekun Domowy”, nr 38, 1867, 
s. 306).

W zachowanych materiałach bra-
kuje informacji o  sposobie organiza-
cji produkcji w  fabryce Malcza. Przy 
tak znacznej, jak na warunki warszaw-
skie, liczbie robotników praca w  za-
kładzie z  pewnością musiała podle-
gać pewnej specjalizacji. Malcz nie 
wytwarzał przedmiotów seryjnie, sto-
sował jednak w swych wyrobach me-
chanicznie powielane elementy, ta-
kie jak moletowane taśmy, sztanco-
wane nakładki, a także części odlewa-
ne i  montowane do różnych przed-
miotów (nóżki, uchwyty). Właściciel, 
poza zarządzaniem firmą, był rów-
nież głównym projektantem. Jenike 
we wspomnieniu o Karolu Malczu na-
pisał: „Wszystkie rzeźby zdobiące jego 
wyroby, wszystkie wzory do cyzelowa-
nia i  rycia, wszystkie pomysły do no-
wych kształtów, czyli tak zwanych fa-
sonów, on sam własnoręcznie rysował 
[...]” (Ludwik Jenike, Karol Malcz…, 
s. 219). I choć słowa te są zapewne 
przesadzone, należy przyjąć, iż to gust 
i  talent Malcza nadawały artystyczny 
wyraz przedmiotom wychodzącym 
z  jego pracowni. Przy czym, jak wy-
nika z zachowanych obiektów, Malcz 

i  Holandii, „pracując wszędzie po cel-
niejszych warsztatach i  chlubne zysku-
jąc sobie świadectwo” (Ludwik Jenike, 
Karol Malcz, „Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 398, 1867, s. 219).

 Z  wyprawy tej, która trwała aż 
dziewięć lat, powrócił nie tylko ze 
znakomicie opanowanym warsztatem 
złotniczym i  wiedzą na temat bieżą-
cych nurtów zdobniczych, ale rów-
nież z  dobrą znajomością kilku języ-
ków. Czytając krótkie życiorysy Mal-
cza, zamieszczone po jego śmierci 
w „Tygodniku Ilustrowanym” i „Opie-
kunie Domowym”, można odnieść 
wrażenie, że te wyjątkowe zdolno-
ści lingwistyczne wzbudzały u współ-
czesnych tyleż uznania, co jego ta-
lent złotniczy. Malczowi, człowieko-
wi rzutkiemu, aktywnemu, ciekawe-
mu świata, posługiwanie się językiem 
niemieckim, francuskim, włoskim, 
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przy ich projektowaniu chętnie sięgał 
po wzory podpatrzone za granicą. Po-
trafił jednak twórczo je wykorzystać 
i  umiejętnie skomponować, kreując 
przedmioty o  spójnej, wyrazistej for-
mie. W  wielu wzmiankach o  zakła-
dzie Malcza przewijała się informacja 
o  jego podróżach zawodowych. Od-
wiedzał m.in. Paryż, Londyn i  Wie-
deń. Pasmo sukcesów i  powszech-
na przychylność warszawiaków nie 
uchroniły Malcza od problemów fi-
nansowych, które nastąpiły w  latach 
sześćdziesiątych. 

Dużym ciosem dla złotnika była 
decyzja administracyjna o  wyburze-
niu w  1864  r. domów (od numeru 
hipotecznego 371 do 385) na Kra-
kowskim Przedmieściu. To właśnie 
w  pasie tej ciasnej zabudowy mieści-
ły się dwie kamienice Malcza. Złot-
nik musiał zlikwidować zakład oraz 
sklep, który funkcjonował tutaj od 33 
lat, i  znaleźć dla nich nowe miejsce. 
6 marca 1863  r. Malcz donosił sza-
nownej publiczności, iż „cały zakład 
swój wyrobów srebrnych i  złoconych 
[…] przeniesie czasowo, a mianowicie 

z początkiem Kwietnia, do domu Wgo 
Emmel No 1350 przy ulicy Mazowiec-
kiej, obok gmachu Towarzystwa Kre-
dytowego Ziemskiego” („Kurier War-
szawski”, nr 53, 1863, s. 250).

W  następnym roku sklep mieścił 
się na Krakowskim Przedmieściu (nu-
mer hipoteczny 412a), w  domu Karo-
la Beye ra. W 1864 r. złotnik podjął de-
cyzję o  przekazaniu swojej firmy bra-
tankowi żony – Augustowi Teodoro-
wi Wernerowi. Malcz po wycofaniu się 
z prowadzenia fabryki nadal pozostawał 
aktywnym członkiem zgromadzenia 
złotników i jubilerów – w 1865 i 1867 r. 
był jego podstarszym. Zmarł 15 marca 
1867 r. w Ozorkowie pod Łodzią.

Karol Filip Malcz prowadził swój 
zakład w  Warszawie przez 36 lat. 
Jego działalność zawodowa zakreślo-
na była na szeroką skalę. Pozostawił 
po sobie opinię utalentowanego, od-
powiedzialnego i pracowitego złotni-
ka. Srebra z jego zakładu zdobiły licz-
ne domy warszawiaków. Ich jakość 
zyskała mu uznanie również daleko 
poza granicami miasta. Spora część 
dzieł Malcza przetrwała do dziś, na-
leży jednak zdawać sobie sprawę, że 
znaczna ich liczba przepadła lub ule-
gła rozproszeniu. 

Tomasz Adam Pruszak
Monika Siwińska

2 | Mlecznik, Karol Filip Malcz, 1853, srebro, 
pr. 84, kość, wys. 12 cm (w zbiorach Muzeum 
Warszawy; dar Marii Garszyńskiej-Jarosz 
z Londynu, 1999 r.)

3 | Znaki na łyżce półmiskowej z zakładu Karola 
Filipa Malcza (w zbiorach Muzeum Warszawy)

(ilustracje: 1 – fot. Igor Oleś, © Muzeum Warszawy,  
2, 3 – fot.  Skanery Niewiarygodne, © Muzeum Warszawy)

...............................................................................
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„Portret Karola Filipa Malcza” został zakupiony w ramach realizacji Projektu „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytko-
wych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowanego w ramach Programu „Konserwacja i rewita-
lizacja dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwe-
gii oraz ze środków krajowych.
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pół żartem, robił wyrzuty Kossako-
wi. Kossak radził w  odpowiedzi, żeby 
cała kolonia utworzyła orkiestrę, któ-
rą też zaraz naszkicował. Rodakow-
ski gra na wiolonczeli, Kapliński, ma-
larz i poeta, na arfie, Tepa, który świe-
żo wrócił z podróży na Wschód w fezie 
na głowie, uderza w tam-tam, wszyscy, 
aż do modela kręcącego katarynkę, gra-
ją na różnych, symbolizujących pew-
ne przymioty każdego, instrumentach. 
Na półce biust Delacroix ma wbity ka-
pelusz na oczy, a Ingres tonie w kupach 
papieru – natomiast głowa Kątskiego 

Na wystawie „Bezcenne. 
Nabytki Muzeum Naro-
dowego w Warszawie” 
znajdują się trzy rysun-

ki Juliusza Kossaka: „Dama na prze-
jażdżce konnej” (ok. 1860, ołówek), 
„Autokarykatura” (1873, atrament) 
i  „Orkiestra artystów” (atrament że-
lazowo-galasowy). Dwie pierwsze 
prace, pochodzące z kolekcji Domi-
nika Witke-Jeżewskiego i zakupio-
ne do zbiorów MNW w latach 1935- 
-1936, zaginęły w czasie drugiej woj-
ny światowej, a w 2014 r., dzięki stara-
niom Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP oraz dofinansowaniu Fun-
dacji Kronenberga przy City Han-
dlowy, powróciły do muzeum. Trze-
ci rysunek został nabyty do zbiorów 
w 2015 r.

Zarówno „Autokarykatura”, jak 
i  „Orkiestra artystów” to znakomi-
te przykłady twórczości satyrycznej 
Kossaka, jego umiejętności obser-
wacji otoczenia, chwytania charak-
terystycznych cech postaci i kompo-
nowania zabawnych scenek. Boha-
terami „Orkiestry artystów”, naryso-
wanej przez malarza w czasie poby-
tu w  Paryżu, są przyjaciele Kossaka, 
którzy spotykali się w jego pracow-
ni. Z powstaniem rysunku wiąże się 
anegdota przytoczona przez Stani-
sława Witkiewicza w monografii Ju-
liusz Kossak (Warszawa 1900, s. 62): 
„W r. 1856, oprócz Kossaka, mieszka-
li w Paryżu Rodakowski, Kapliński, 
Tepa, Chlebowski, Straszyński i  inni. 
Namówił ich Kossak, żeby wysłali do 
Warszawy swoje obrazy. Szukali po-
tem po gazetach warszawskich jakiejś 
o nich wzmianki, nie znajdując żad-
nej, a czytając natomiast ogromne arty-
kuły o orkiestrze Bilsego, któryś z nich, 

uwieńczona laurami wznosi się na po-
stumencie”. Dla dopełnienia opisu do-
dajmy, że pod rzeźbiarskim popier-
siem wypisane są nazwiska: „BIL-
SE / LAADE / LOTTO / TAUSIG”. 
U  dołu pod kompozycją (przykryte 
passe-partout) znajdują się naniesione 
ołówkiem napisy, z lewej: „10 cm”, po-
środku: „Facsymile”, z prawej: „1856”, 
a na odwrocie: „Do tekstu”. Notatki te 
są niewątpliwie adiustacją technicz-
ną, opisującą rozmiar, rodzaj i miejsce 
umieszczenia ilustracji we wspomnia-
nej książce Witkiewicza (reprodukcja 

Juliusz Kossak 
jako karykaturzysta

.........................................................................................................................................

TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

..............................

1 | Juliusz 
Kossak, 
„Autokarykatura”, 
1873, atrament, 
papier, wym. 29,7 
x 23,6 cm
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rysunku na s. 62 jest włamana w tekst, 
a jej podstawa ma 10 cm). Rok 1856, 
przyjęty za datę powstania dzieła, od-
nosi się do wyżej przytoczonego aka-
pitu, w którym Witkiewicz omawia 
pobyt grupy polskich artystów w Pa-
ryżu. Kompozycja musiała jednak po-
wstać nieco później, w 1857 r. (lub 
po), na co wskazują przede wszystkim 
informacje na temat warszawskich 
koncertów wymienionych na rysunku 
dyrygentów i muzyków.

Znakomita orkiestra Benjamina 
Bilsego, pochodzącego z Legnicy nie-
mieckiego dyrygenta i kompozyto-
ra, występowała w Warszawie, w Do-
linie Szwajcarskiej, podczas sezonów 
letnich, począwszy od 1857 r. (na-
stępnie w 1860, 1865, 1866, 1869, 
1871, 1872, 1878). Dawała codzien-
nie koncerty rozrywkowe, a także raz 
lub dwa razy w tygodniu – symfo-
niczne. Oprócz uwertur popularnych 
oper, symfonii Beethovena, Hayd-
na, Mozarta i Mendelssohna, miała 
w swym repertuarze muzykę kompo-
zytorów polskich, m.in. transkrypcje 
utworów Chopina i kompozycje Mo-
niuszki, Dobrzyńskiego oraz Kątskie-
go. Bilse zyskał wielką popularność 
wśród słuchaczy, a warszawska prasa 
z entuzjazmem relacjonowała wystę-
py orkiestry i podkreślała talent dy-
rygenta. Kolejne nazwisko widnieją-
ce na rysunku Kossaka można odnieść 
do trzech braci Laade – Friedricha, 
Lebrechta i Rudolfa – związanych 
z Gdańskiem niemieckich skrzypków 
i  dyrygentów, którzy prowadzili wła-
sne orkiestry i koncertowali w Euro-
pie, od Drezna po Sankt Petersburg. 
Z  kolei Izydor Lotto, polski kompo-
zytor i wirtuoz skrzypiec pochodze-
nia żydowskiego, koncertował w War-
szawie, swym rodzinnym mieście, po 
studiach w paryskim konserwato-
rium. Wystąpił tu w 1857 r. w Salach 
Redutowych i w Teatrze Wielkim (15, 
18 i 19 lutego oraz w maju) i ponow-
nie w 1860. Koncertował nieprzerwa-
nie do 1866 r. w całej Europie, zdoby-
wając uznanie i sławę oraz zaszczyt-
ne nominacje na wirtuoza  kilku dwo-
rów królewskich. Czwartym muzy-
kiem, którego nazwisko Kossak umie-
ścił na postumencie, jest Karol Tausig, 

wybitny polski pianista i kompozytor 
pochodzenia czeskiego, uczeń Liszta. 
W  Warszawie wystąpił po raz pierw-
szy 23 listopada 1856 r. w Salach Re-
dutowych Teatru Wielkiego, a po-
tem w październiku 1859 i w mar-
cu 1869 r. Warszawska prasa dostrze-
gła w nim wielki talent wirtuozowski. 
W  opisie „Orkiestry artystów” Wit-
kiewicz identyfikuje rzeźbiarskie po-
piersie jako „głowę Kątskiego”. Spo-
śród czterech braci Kątskich najwięk-
szą sławę zdobyli wirtuozi i kompo-
zytorzy: pianista Antoni i skrzypek 
Apolinary. Biorąc pod uwagę znane 
portrety Kątskich, narysowany przez 
Kossaka biust należałoby uznać za 
„głowę” Apolinarego. Rozpoczął on 
karierę jako „cudowne dziecko”, był 
jednym z nielicznych uczniów Paga-
niniego, w Warszawie zagrał po raz 
pierwszy w 1850 r., wzbudzając entu-
zjazm słuchaczy i prasy. W 1852 r. zo-
stał w Petersburgu nadwornym solistą 
dworu carskiego, ale już pod koniec 
lat pięćdziesiątych powrócił do War-
szawy, by podjąć starania o otwarcie 
Instytutu Muzycznego, na co otrzy-
mał koncesję w 1859 r. i od tego mo-
mentu poświęcił się całkowicie orga-
nizacji tej instytucji.

Kogo natomiast można rozpo-
znać w gronie artystów muzykujących 
w paryskiej pracowni Kossaka? Wit-
kiewicz wymienia Henryka Roda-
kowskiego i Leona Kaplińskiego oraz 
Franciszka Tepę. Wśród muzyków wi-
dać także charakterystyczną postać 
samego Juliusza Kossaka, grającego 
na puzonie. W cytowanej anegdocie 
przywołani zostali też Stanisław Chle-
bowski i Leonard Straszyński, mala-
rze, którzy po studiach w akademii 
petersburskiej przebywali w Paryżu 
dłużej lub krócej w tym samym czasie 
co Kossak. Postać Chlebowskiego naj-
bardziej przypomina stojący w głębi, 
przyglądający się orkiestrze mężczy-
zna w cylindrze (badaczka twórczości 
malarza sądzi, że pojawił się on w Pa-
ryżu w 1861 r., zob. Agata Wójcik, Je-
an-Léon Gérôme i Stanisław Chlebow-
ski. Dzieje przyjaźni, w:  RIHA Jour-
nal 0013, 27 December 2010; http://
www.riha-journal.org/articles/2010/
wojcik-gerome-chlebowski-pl [dostęp 

31.10.2016]; to przypuszczenie na-
leży rozważyć przy precyzowaniu 
daty powstania rysunku, jak i w dal-
szej pracy nad identyfikacją przedsta-
wionych artystów). Straszyński przy-
był do Paryża w 1856 r., a w 1860 po-
jechał do Rzymu. Na rysunku jest to 
prawdopodobnie mężczyzna w kape-
luszu stojący za Kossakiem i przyglą-
dający się grającym kolegom. Taką 
identyfikację wydaje się sugerować au-
tor zakupionej razem z „Orkiestrą ar-
tystów” rękopiśmiennej notatki na te-
mat rysunku i okoliczności, w jakich 
został wykonany. Podaje on identy-
fikację jeszcze trzech osób: Cypriana 
Norwida (miałby to być siedzący po 
lewej stronie mężczyzna z lirą, poka-
zany od tyłu, patrzący na muzyków 
i  pilnie słuchający ich gry, trzymając 
rękę przy uchu), Tadeusza Goreckie-
go (grający na fagocie) i Franciszka 
Falińskiego (według autora notatki, 
w okularach, grający „na fleciku”). Jak 
wiadomo, Norwid powrócił z Amery-
ki do Paryża pod koniec 1854 r., a od 
1856 datują się jego kontakty z  pol-
skimi artystami – Tepą, Tytusem Ma-
leszewskim i Kossakiem, któremu 
m.in. ofiarował wiersz Na portret ge-
nerała Dembińskiego (napisany we 
wrześniu 1856 r. po powrocie z  pra-
cowni Rodakowskiego), a w 1883  r. 
przesłał mu do Krakowa swój ostat-
ni datowany utwór – Epizod. Gorecki 
był malarzem wykształconym w aka-
demii petersburskiej, w 1856 r. wyje-
chał za granicę, a w 1857 r. w Paryżu 
poślubił córkę Adama Mickiewicza. 
Faliński, pastelista, przybył do Paryża 
po 1831 r. Artyści mieli czytać gazety 
nadchodzące z Warszawy w Café de la 
Régence.

Jak wynika z przeglądu dzia-
łalności koncertowej Bilsego, Lot-
ta i  Tausiga, należy przyjąć, że „Or-
kiestra artystów” mogła powstać naj-
wcześniej w 1857 r. (pierwszy kon-
cert Bilsego w Warszawie), a najpóź-
niej na początku 1861 (prawdopo-
dobne przybycie Chlebowskiego do 
Paryża i powrót Kossaka do Warsza-
wy 27 lutego 1861 r.). Nie wiadomo 
o jakiej warszawskiej wystawie, or-
ganizowanej między 1857 a 1860 r., 
miałby myśleć Kossak, namawiając 
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swych kolegów do posłania obra-
zów. W Warszawie do końca lat pięć-
dziesiątych XIX w. nie działała żad-
na instytucja, która zajmowałaby się 
prezentowaniem oraz pośrednicze-
niem w sprzedaży dzieł sztuki, nie 
urządzano także większych zbioro-
wych wystaw. Przed ustanowieniem 
w 1858 r. Wystawy Krajowej Sztuk 
Pięknych (funkcjonowała do 1860, 
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2 | Juliusz Kossak, „Orkiestra artystów”, 
1857-1860, atrament żelazowo-galasowy, papier, 
wym. 18,6 x 24 cm 

(ilustracje: 1 – fot. Muzeum Narodowe w Warszawie, 
2 – fot. Małgorzata Kwiatkowska/Muzeum Narodowe 
w Warszawie) 

...............................................................................

poprzedzając działalność Towarzy-
stwa Zachęty Sztuk Pięknych) poka-
zy obrazów polskich artystów współ-
czesnych organizowane były przez 
różne osoby i instytucje, m.in. Szko-
łę Sztuk Pięknych, Jana Zakrzewskie-
go w mieszkaniu na Lesznie, ramia-
rza Henryka Heintza oraz Henryka 
Hirszla w jego „składzie materiałów 
piśmiennych i malarskich” przy Kra-
kowskim Przedmieściu (zob. Dariusz 
Konstantynów, Wystawa Krajowa 
Sztuk Pięknych (1858-1860). Z histo-
rii życia artystycznego Warszawy poło-
wy XIX wieku, Warszawa 2012). Pra-
sa warszawska odnotowywała małe 
zainteresowanie publiczności sztu-
ką. Jak zauważył jeden z krytyków 

„Gazety Codziennej” (nr 19 z 30 lip-
ca 1860 r.): „Artyści zamiłowanie swo-
je dla sztuki okazują […] wytrwało-
ścią, która nie daje się pokonać obojęt-
nością ogółu i nakazuje im pracować 
i znosić owoce swoje pracy do Wystawy, 
którą mało kto odwiedza, a prawie nikt 
obrazów nie kupuje. […] sami nigdzie 
nie upominają się o współczucie i po-
moc, które im się jednak należą, choćby 
tylko na równi ze zwiedzaniem ogród-
ków dla słuchania w nich niemieckiej 
muzyki”. Kossak z poczuciem humoru 
przedstawił kondycję współczesnych 
polskich malarzy i poziom zaintereso-
wania ich twórczością.

Anna Grochala

W latach 2014-2016 kolekcję Muzeum Narodowego w Warszawie wzbogaciło wiele cennych dzieł. Większość z nich została zakupiona bądź 
ofiarowana, ale do muzeum powracają również zabytki utracone w czasie drugiej wojny światowej. Na wystawie „Bezcenne. Nabytki Muzeum 
Narodowego w Warszawie”, czynnej w gmachu głównym muzeum w dniach od 17 listopada 2016 do 12 lutego 2017 r., zgromadzono ponad 
200 spośród pozyskanych dzieł – poczynając od starożytnych egipskich masek i antycznych naczyń, a kończąc na pracach współczesnych 
twórców. Wybór ten stanowi barwną mozaikę materialną, kulturową i historyczną, a także unaocznia sposób budowania i uzupełniania 
muzealnych kolekcji. 
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Wilanowskie Apartamenty 
Marszałkowej Lubomirskiej 
w nowej odsłonie

..............................................................................................................................................

Książąt Lubomirskich we Lwowie. 
Troszczyła się również o  poddanych 
w  swoich wielkich majątkach ziem-
skich, którymi z  powodzeniem za-
rządzała po śmierci męża; zakładała 
szkoły i promowała podstawowe zasa-
dy higieny i bezpieczeństwa (wprowa-
dziła piorunochrony).

Czuła się obywatelką Europy. 
Wiele podróżowała, często bywała 
na europejskich dworach, posiadała 
m.in. pałace w Paryżu i Wiedniu. Była 
kobietą o silnej osobowości, energicz-
ną, zainteresowaną najnowszymi zdo-
byczami nauki, ale i  modnymi no-
winkami, takimi jak pasjonujący ją 

Izabela Lubomirska (1736-1816) 
była córką Zofii Marii Czarto-
ryskiej − właścicielki rezyden-
cji w  Wilanowie, Sieniawie, Pu-

ławach oraz Brzeżanach, i  Augusta 
Aleksandra Czartoryskiego – jedne-
go z  najbardziej utalentowanych po-
lityków doby saskiej. Jej bratem był 
Adam Kazimierz Czartoryski, preten-
dent do tronu polskiego, a do kręgu 
rodzinnego należały tak wybitne oso-
bistości, jak Stanisław August Ponia-
towski, król Polski (z którym począt-
kowo łączyły ją zażyłe relacje, a z cza-
sem głęboka niechęć) czy bratowa 
Izabela z  Flemmingów Czartoryska, 
twórczyni pierwszego polskiego mu-
zeum historycznego w Świątyni Sybil-
li i Domku Gotyckim w Puławach.

W wieku 17 lat Izabela poślubiła 
marszałka wielkiego koronnego Sta-
nisława Lubomirskiego; ich związek 
trwał 30 lat. Odebrała staranną edu-
kację, swobodnie poruszała się wśród 
ludzi nauki i  sztuki. Prowadziła salo-
ny, będące miejscem spotkań euro-
pejskiej śmietanki towarzyskiej i  ar-
tystycznej. W  ten sposób inspirowa-
ła przepływ najnowszych trendów ar-
tystycznych do Polski. Zadbała o wy-
kształcenie i  przyszłość swoich czte-
rech córek. Trzy z nich wydała za mąż 
za trzech Potockich, reprezentują-
cych elitę intelektualną kraju. Najwię-
cej miłości okazywała jednak przybra-
nemu synowi, Henrykowi Lubomir-
skiemu, synowi kasztelana kijowskie-
go Józefa i  Ludwiki z  Sosnowskich, 
późniejszemu założycielowi Muzeum 

............................... 

1 | Alexander 
Roslin (?), 
„Portret Izabeli 
z Czartoryskich 
Lubomirskiej”, 
1760, olej, płótno, 
wym. 61 x 48 cm, 
własność The 
Piniński Foundation

2 | Gabinet 
Księżnej 
Marszałkowej 
Lubomirskiej

3 | Łazienka 
Księżnej 
Marszałkowej 
Lubomirskiej

(zdjęcia: 1 − Wojciech 
Holnicki / Muzeum 
Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie,  
2, 3 – Zbigniew 
Reszka) 

...............................
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magnetyzm. Do końca swojego dłu-
giego, osiemdziesięcioletniego życia 
brała aktywny udział w wydarzeniach, 
które animowała i  które rozgrywały 
się wokół niej.

Księżna Izabela Lubomirska, zwa-
na Błękitną Markizą od ulubionego 
koloru sukien, wiele uwagi poświęci-
ła również upiększaniu swoich pol-
skich rezydencji zgodnie z najnowszy-
mi modami. Szczególnych doznań do-
starczały jej teatr i muzyka, z upodo-
baniem kolekcjonowała także dzieła 
sztuki, od malarstwa po rzemiosło ar-
tystyczne. Fascynowały ją najnowsze 
tendencje w założeniach ogrodowych, 
przede wszystkim kompozycje ogro-
dów angielskich.

Pasja kolekcjonerska połączyła ją 
z  zięciem, Stanisławem Kostką Po-
tockim, znawcą sztuki. Wspólnie od-
byli podróże po Włoszech, Francji 
i  Anglii. Chętnie zasięgała jego rad 
przy okazji zakupów dzieł do swoich 
zbiorów, poważała jego wiedzę i  za-
sługi dla szerzenia oświaty w kraju. Te 
względy sprawiły, że córkę Aleksan-
drę i  jej męża, Stanisława Kostkę Po-
tockiego, uznała za najlepszych opie-
kunów podwarszawskiej posiadło-
ści w  Wilanowie. Cechy charakteru 
obojga małżonków oraz zasoby finan-
sowe Aleksandry gwarantowały za-
chowanie genius loci historycznej re-
zydencji królewskiej.

Izabela Lubomirska wprowadziła 
liczne zmiany w  rezydencji wilanow-
skiej: z  jej inspiracji powstały budynki 
Kordegardy, Oficyny Kuchennej oraz 
Łazienki, a także park angielsko-chiń-
ski. Zachowując centralną część re-
zydencji (poświęconą królowi Jano-
wi III) w  stanie właściwie nienaruszo-
nym, księżna marszałkowa rozbudo-
wała i  urządziła dla siebie południo-
we skrzydło pałacu. W części skrzydła 
i  apartamentu kąpielowego zaleciła łą-
czenie w  dekoracjach elementów ro-
kokowych z klasycyzującymi, co czyni-
ło wnętrza i elewacje niezwykle nowa-
torskimi. Wisiały tu obrazy o  najróż-
niejszej tematyce – od portretów po 
malarstwo rodzajowe, krajobrazy, sce-
ny marynistyczne i  batalistyczne. Dzi-
siaj śladem następujących w  tym cza-
sie przemieszczeń kolekcji jest fakt, że 

w  obecnych zbiorach łańcuckich jest 
co najmniej osiem obrazów wymienia-
nych w 1793 r. w Apartamentach Mar-
szałkowej. Ściany Przedpokoju i Sypial-
ni Złotej pokryto szczególnie modny-
mi w tamtym czasie papierowymi obi-
ciami sprowadzonymi z Anglii, zdobio-
nymi ornamentami kwiatowymi, arabe-
skami i motywami chińskimi. Kolejne 
dwa pomieszczenia udekorowano tka-
ninami w  kolorze zielonym, ze złoty-
mi nićmi. Kosztownym uzupełnieniem 
były liczne zwierciadła w  wyzłacanych 

ramach. Stąpano po jaworowych i  dę-
bowych posadzkach układanych w sza-
chownice. W  chłodne dni rozpalano 
kominki z  „taflami żelaznymi z  cyfrą 
J.L.”. Światło do wnętrz wpadało przez 
dubeltowe okna, a wieczorami pocho-
dziło od płonących świec osadzonych 
zapewne w kryształowych żyrandolach, 
jako że wspomina się o ich czeskiej pro-
weniencji.

Dopełnieniem wysmakowanego 
wystroju, podziwianego przez licz-
nych odwiedzających, były kanapy, 

TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

3

2

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2016    |   57



stołki i  krzesła, meble mahoniowe 
oraz rzeźbione i złocone stoły o mar-
murowych blatach, podłogowe zega-
ry z europejskich warsztatów, niektóre 
z  kurantami, a także cyprysowy „kla-
wicymbał z  klawiszami z  kości słonio-
wej”. We wnętrzach rozstawiono cen-
ne figurki z  brązu i  porcelany. Obok 
łóżka w  sypialni nie zabrakło biblio-
teczki mahoniowej, zdobionych ekra-
nów przed kominkami oraz porcela-
nowych serwisów toaletowych. Naj-
okazalsze pomieszczenie pawilonu – 
Łazienka, częściowo zrekonstruowa-
ne po drugiej wojnie światowej dzię-
ki zachowanemu zapisowi w  inwen-
tarzu, ma „ściany wszystkie marmo-
ryzowane kolorem białym z  zielonym 
w niektórych miejscach”. Jej centralnym 
punktem była i  jest „wanna na zielo-
no marmoryzowana stoiąca na 6. lwich 
łapach pozłacanych”. W  przestrzeni 
tej pełno było kanapek, taborecików 
i materacy, jako że łazienka była rów-
nież miejscem towarzyskich spotkań 
i  odpoczynku. Okna przesłaniano fi-
rankami, obszytymi pawimi piórami.

Izabelę Lubomirską portretowa-
li – i  to wielokrotnie – najsłynniej-
si mistrzowie pędzla: Ludwik Marte-
au, Alexander Roslin, Marcello Bac-
ciarelli, Angelika Kauffmann oraz 

Elisabeth Vigée Le Brun. W  pałacu 
wilanowskim mamy niezwykłą oka-
zję obcowania nie tylko z  arcydzieła-
mi Bacciarellego i Roslina, lecz także 
z nieznanym publiczności od 1944 r. 
wizerunkiem księżnej. Burzliwe losy 
sprawiły, że obrazu nie ma już w  re-
zydencji w  Łańcucie, gdzie zapewne 
był własnością Potockich. Wywiezio-
ny przypuszczalnie wraz z częścią ko-
lekcji przez Alfreda Potockiego do 
Wiednia, trafił w  nieznanych oko-
licznościach na rynek antykwarycz-
ny. W  końcu lat dziewięćdziesiątych 
XX  w. został odkupiony od rodzi-
ny Espirito Santo przez Fundację Pi-
nińskich i sprowadzony powtórnie do 
kraju. Dzięki uprzejmości Fundacji 
będzie do końca 2016 r. ozdobą wila-
nowskich Apartamentów Marszałko-
wej Lubomirskiej.

W nowej aranżacji Apartamen-
tów Marszałkowej Lubomirskiej ze-
brano portrety mieszkanki tej części 
wilanowskiej rezydencji oraz wizerun-
ki członków najbliższej rodziny księż-
nej (wszystkie te portrety reproduko-
wane są na stronie internetowej „Spo-
tkań z  Zabytkami”: www.spotkania
-z-zabytkami.pl w  zakładce „Spotka-
nia PLUS”). Ponadto w  Salonie oglą-
dać można obrazy z kolekcji malarstwa 

zgromadzonej przez zięcia marszał-
kowej – Stanisława Kostkę Potockie-
go. Dominuje portret babki księżnej 
– Elżbiety Sieniawskiej. W  Gabinecie 
przypominamy niezwykłe postacie ro-
dziny: pisarza i podróżnika Jana Potoc-
kiego oraz Prota Potockiego, podróż-
nika i bankiera. W Białej Sypialni uwa-
gę zwraca kolekcja pasteli przedstawia-
jących Lubomirską od lat najmłod-
szych do starości.

W Łazience zachwycają stiuko-
we dekoracje odtworzone na podsta-
wie Inwentarza z  1793  r. Wszystkie 
wnętrza ozdobiono dziełami rzemio-
sła artystycznego z  przełomu XVIII 
i XIX w.

Joanna Paprocka-Gajek

Studyjny pokaz nieznanego portretu Izabe-
li z  Czartoryskich Lubomirskiej, przypisy-
wanego Alexandrowi Roslinowi, zorganizo-
wany w  ramach otwarcia pilotażowej wysta-
wy czasowej w  Apartamentach Marszałkowej 
Lubomirskiej, jest dostępny dla gości indywi-
dualnych od 26 października do 16 grudnia 
2016  r. Bilety tylko w  kasie muzeum. W  no-
wym sezonie turystycznym Apartamenty Mar-
szałkowej otwarte będą dla publiczności zgod-
nie z  informacją na stronie www.wilanow-pa-
lac.pl.

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Na stronie internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pod 
adresem http://wilanow-palac.pl/przewodnik_dla_dzieci_ze_spektrum_

autyzmu.html, jest do pobrania (umieszczony tam we wrześniu br.) plik, któ-
ry z pewnością ucieszy nie tylko młodych autystów planujących odwiedzi-
ny w tym muzeum. Zaktualizowaną (uzupełnioną nowymi fragmentami tek-
stu oraz nowymi zdjęciami) publikację z 2015 r. Przewodnik po pałacu dla 
osób ze spektrum autyzmu. Przygotowanie do wizyty indywidualnej w Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – bo o nią tu chodzi – przygotowały 
Monika Buraczyńska i Magdalena Mastykarz z Działu Eduka-
cji Muzeum Pałacu Króla Jana III we współpracy ze specjalist-
kami z Fundacji SYNAPSIS w Warszawie: Joanną Grochowską 
i Aleksandrą Sztajerwald.

Jak pisze na temat tego przewodnika w zamieszczonym 
na stronie wilanowskiego muzeum liście do rodziców dzie-
ci autystycznych Marta Walewska, odpowiedzialna w muzeum 
za programy dostępne dla osób ze spektrum autyzmu: „Dzię-
ki przewodnikowi będą mogli Państwo pokazać dziecku trasę 
zwiedzania krok po kroku, będą mogli uprzedzić je o ewen-
tualnych trudnościach oraz zapoznać z zasadami zwiedzania. 
Z myślą o łatwiejszym komunikowaniu przez dzieci swoich 
potrzeb przygotowaliśmy również zbiór zwrotów w postaci 
piktogramów, który umieściliśmy na końcu publikacji. Prze-

wodnik oprócz informacji praktycznych zawiera również podstawowe infor-
macje merytoryczne o pałacu. Ponieważ został napisany z myślą o najmłod-
szych zwiedzających, język tej publikacji jest uproszczony”. Kończąc, zachę-
ca autystów oraz ich opiekunów do odwiedzania muzeum, korzystania z prze-
wodnika, a także do nadsyłania opinii, sugestii oraz uwag na temat nowej pu-
blikacji i podaje adres: mwalewska@muzeum-wilanow.pl.

Po przewodnikach opracowanych przez fundację SYNAPSIS dla takich  
warszawskich instytucji kultury, jak: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Cen-

trum Nauki Kopernik i Teatr Baj (zob. Wojciech Przybyszewski, 
Autysta w muzeum, „Spotkania z Zabytkami”, nr 9-10, 2016, 
s. 19), przygotowany przez wilanowskie muzeum przewod-
nik – to pierwszy w Polsce tak pomyślany informator adreso-
wany do młodych autystów, ich rodzin i opiekunów planują-
cych odwiedziny w muzeum. O kompetencjach autorów pu-
blikacji może świadczyć taki oto jej fragment (informacja dla 
zwyczajnego zwiedzającego – nieistotna, a nawet „bez sen-
su”, dla autysty – ważna i oczekiwana): „Większość podłóg 
[w pałacu] jest z drewna. Gdy się po nich idzie, mogą skrzy-
pieć. Inne są z kamienia i mogą mieć wzory, jak podłoga w Bi-
bliotece Króla. W niektórych salach na podłodze leży dywan, 
jak w Galerii Obrazów zwanej Muzeum. A w Gabinecie Etru-
skim podłoga jest ze szkła, w którym wszystko się odbija”.

PRZEWODNIK	DLA	AUTYSTÓW
Spotkanie z książką
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członkowie społeczności lokalnych. 
Termin literati pokrywał się często 
z  pojęciem „urzędnik”, bowiem tyl-
ko człowiek wykształcony mógł ubie-
gać się o status urzędnika. Owi uczeni 
urzędnicy tworzyli rodzaj klasy śred-
niej, usytuowanej pomiędzy władzą 
i ludem.

W dawnych Chinach przedstawi-
ciele tej klasy zmuszeni byli wybierać 
pomiędzy życiem w  społeczeństwie 
a  odosobnieniem, ucieczką na łono 
natury. W późniejszych epokach wy-
starczało już spędzanie czasu w  za-
kładanych przy prywatnych rezyden-
cjach ogrodach, gdzie uczeni urzęd-
nicy odnajdywali swoją przestrzeń 
duchową. Innym miejscem odosob-
nienia był gabinet. Tu literati odda-
wali się czytaniu i  pisaniu, kaligra-
fii i  literaturze, a także kontemplacji 

Sztuka chińska 
w Warszawie

.........................................................................................................................................

W Muzeum Narodowym 
w  Warszawie czyn-
na jest (do 8 stycz-
nia 2017 r.) wysta-

wa „Życie wśród piękna. Świat chiń-
skiego uczonego. Sztuka z  Chińskie-
go Muzeum Narodowego”; jej kura-
torami są Zhao Jong oraz Joanna Po-
pkowska. Ekspozycja ta jest owocem 
współpracy między obydwoma Mu-
zeami Narodowymi i  niejako odpo-
wiedzią na wystawę poświęconą sztu-
ce polskiej „Skarby z kraju Chopina”, 
zorganizowaną na początku ubiegłe-
go roku przez warszawskie Muzeum 
Narodowe w  Pekinie (zob. „Spotka-
nia z Zabytkami”, nr 3-4, 2015, s. 56- 
-57). Tematem obecnej wystawy jest 
życie i  twórczość chińskich litera-
ti, będących elitą społeczną dawnych 
Chin. Byli to uczeni, nauczyciele, 

1 | Figurka grobowa przedstawiająca urzędnika, 
dynastia Tang (618-907), terakota, trójkolorowe 
szkliwo sancai

2 | Autor nieznany, „Działalność Wang 
Qionga”, dynastia Ming (1368-1644), album, 
papier, tusz, farby wodne

1

2
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sztuki. Istotnym elementem wyposa-
żenia gabinetu były tzw. cztery skar-
by: pędzel, tusz, papier i  kamień do 
rozcierania tuszu. Były to zwyczajne 
przybory użytkowe, które mogły jed-
nak wyrażać też aspiracje właścicie-
la lub świadczyć o pewnych cechach 
jego osobowości, np. ekscentryzmie 
czy wyniosłości. W  ogrodach i  ga-
binetach recytowali literati poezję, 
malowali obrazy, grali na cytrze czy 
podejmowali gości herbatą. Ich fe-
nomen najlepiej wyrażają tworzo-
ne przez nich obrazy, będące synte-
zą poezji, kaligrafii, malarstwa i sztu-
ki pieczęci. 

Wśród różnych rodzajów malar-
stwa uprawianych przez uczonych 
urzędników dominowały pejzaże. 
Przedstawiały skomplikowany i  nie-
jasny świat wewnętrzny twórcy, były 
metaforą odzwierciedlającą nastrój 
i  emocje, co nadawało obrazom bar-
dzo silny, osobisty przekaz. Podga-
tunek malarstwa pejzażowego stano-
wiło malarstwo „kwiatów i  ptaków”. 
W  pojęciu dawnych Chińczyków 
kwiaty i ptaki to nie tylko dekoracyj-
ny detal malarski, lecz – podobnie jak 
w  przypadku krajobrazu – metafo-
ra, która pozwala odczytać rozmaite 
stany duszy artysty. Uprawiano rów-
nież malarstwo portretowe, które sta-
nowiło oddzielną kategorię. W rodzi-
nie cesarskiej portret zyskał olbrzymie 
uznanie i  stał się jednym z  głównych 
gatunków malarskich uprawianych 
na dworze. Pod koniec panowania dy-
nastii Qing (1644-1911), w  związku 
z  napływem chrześcijańskich misjo-
narzy, zaczęto masowo stosować za-
chodnie techniki i  rozwiązania ma-
larskie, takie jak szkic, rysunek anato-
miczny, światłocień, eksperymento-
wano z całą paletą barw. 

Ważnym elementem każdego 
chińskiego malowidła była cynobro-
wa pieczęć. Mimo swych niewielkich 
rozmiarów, łączyła piękno kaligrafii, 
malarstwa i rzeźby. Mogły być na niej 
umieszczone imię i  nazwisko, nazwa 
warsztatu, zaklęcie, fragment wiersza, 
maksyma itp. Na swych obrazach li-
terati zwykli wymieniać tytuły, przed-
mowy, posłowia, a także sygnatury 
i kolofony, dlatego znak pieczętny stał 3
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się nieodzownym elementem każdego 
malowidła. 

Różnym aspektom niezwykłego 
życia chińskiego literati poświęco-
na jest właśnie wystawa w  Muzeum 
Narodowym w  Warszawie. Znalazły 
się na niej 164 zabytki – obok wy-
robów rzemiosła artystycznego, ta-
kich jak ceramika, kamień (głównie 
nefryt), wyroby metalowe, z  drew-
na czy tkaniny, znajdują się też zwo-
je malarskie, przede wszystkim po-
chodzące z  epok Ming (1368-1644) 
i  Qing (1644-1911), kaligrafia, list-
ki albumowe, odbitki graficzne itp. 
Wielką atrakcję stanowi też słynna 
na cały świat chińska porcelana, któ-
rą cechuje mnogość barw, kształtów 
i dekoracji. 

Zgodnie ze scenariuszem przygo-
towanym przez chińskiego kuratora 
ekspozycja została podzielona na trzy 
części. Narracja zaczyna się od ukaza-
nia historycznych i filozoficznych ko-
rzeni uczonego-urzędnika („Uczony 
czy urzędnik: Wybór”) oraz różnych 
aspektów jego życia: kolekcjonerstwa, 
pisania wierszy, picia herbaty i  rozry-
wek. W  tej części prezentowany jest 
m.in. fragment kamienia z  inskryp-
cją będącą najstarszym oficjalnym za-
pisem nauki Konfucjusza pochodzą-
cym z czasów dynastii Han (25-220 r. 

n.e.) oraz zwój słynnego artysty Wen 
Zhengminga (1470-1559), zatytuło-
wany „Studio prawdziwego konesera”.

Druga część („Cztery sztuki”) 
pokazuje artystyczne zainteresowa-
nia uczonych-urzędników, takie jak 
muzyka, szachy, kaligrafia i  malar-
stwo, w  których każdy z  nich starał 
się osiągnąć mistrzostwo. Wśród bo-
gactwa obiektów w tej części wystawy 
na uwagę zasługuje cytra księcia Luo 
z dynastii Ming (1368-1644).

W trzeciej części („Malarstwo 
Literati”) pokazane jest malarstwo 

3 | Lang Shining – Giuseppe Castiglione, 
„Sosny i żurawie na wiosnę”, dynastia Qing 
(1644-1911), zwój pionowy, jedwab, tusz, farby 
wodne

4 | Qiao Lai (1642-1694), wachlarz z kaligrafią, 
dynastia Qing, papier, tusz

5 | Yu Zhiding (1647-1716), „Wręczenie 
kamienia do rozcierania tuszu przy Zachodnim 
Stawie”, dynastia Qing, zwój poziomy, papier, 
tusz, farby wodne

................................................................................

4
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erudytów, głównie pejzażowe, będą-
ce formą artystycznej ekspresji arty-
sty, całkowicie różniącą się od reali-
stycznego malarstwa zachodniego 
i  stanowiącą rodzaj osobistej inter-
pretacji otaczającej rzeczywistości, 
zgodnie z wyznawanymi wartościami 
i  poglądami. Możemy zobaczyć wie-
le arcydzieł malarskich, które na ogół 
nie powstawały na sprzedaż, a  czę-
sto stanowiły po prostu prezenty dla 

dobrych przyjaciół, a także wspania-
łe przykłady chińskiej kaligrafii, jak 
również przybory i  materiały po-
trzebne do jej powstawania. Wśród 
dzieł chińskich mistrzów, takich jak 
Wang Ze (1759-1842) i  Wang Jian 
(1598-1677), są także obrazy Giu-
seppe Castiglionego (1688-1766), 
jezuickiego misjonarza, który przez 
ponad 50 lat służył jako malarz 
na cesarskim dworze. Castiglione 

stosował na równi zachodnie i chiń-
skie techniki malarstwa, specjalizo-
wał się w  malowaniu postaci, kwia-
tów i ptaków.

☐

Wystawie towarzyszy katalog (zob. 
informację niżej) oraz bogaty pro-
gram wydarzeń tematycznych. Wię-
cej informacji na stronie interneto-
wej Muzeum Narodowego w Warsza-
wie (http://www.mnw.art.pl) oraz na 
stronie internetowej „Spotkań z  Za-
bytkami” (http://www.spotkania-z-
zabytkami.pl).

Z okazji otwarcia wystawy „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczone-
go” Muzeum Narodowe w Warszawie wydało katalog pod redakcją nauko-

wą Joanny Popkowskiej, który odzwierciedla układ ekspozycji. Poszczególne 
części publikacji zawierają reprodukcje 165 obiektów przedstawiających róż-
ne aspekty życia chińskiego literati, począwszy od egzaminów, przez służ-
bę urzędniczą, sposoby spędzania wolnego czasu, po wyrażanie uczuć i twór-
czość.

Prezentację eksponatów poprzedza esej zatytułowany „Niech twym dą-
żeniem będzie doskonałość, a rozrywką – sztuka”. Literati 
w dawnych Chinach, w którym opisany został fenomen tej 
wyjątkowej w skali światowej warstwy społecznej.

Pierwsza część publikacji, zatytułowana Służba czy od-
osobnienie?, podzielona została na kilka rozdziałów. Zesta-
wiono tu przedmioty charakterystyczne dla różnych etapów 
życia literati, którzy robili karierę lub decydowali się na od-
osobnienie, oddawali się kulturalnym spotkaniom i rozryw-
kom, doskonalili się w sztuce parzenia herbaty, degustowa-
li wino, kolekcjonowali starożytności. Mamy możliwość obej-
rzenia tu m.in. atłasowych tapiserii, ozdobionych malowidła-
mi zwojów, wachlarzy, szat, figurek grobowych, wazonów, 
naczyń do parzenia i picia herbaty, kielichów i dzbanów do 
wina, tłoków pieczętnych czy żetonów do gry. 

Druga część katalogu poświęcona została przedstawieniu zabytków zwią-
zanych z czterema dziedzinami sztuki uprawianej przez literati: muzyką, sza-
chami, literaturą i malarstwem. Uczeni urzędnicy bardzo cenili muzykę, a za 
najbardziej klasyczny instrument uznawali cytrę. Z kolei szachy uważali za grę 
strategiczną i narzędzie samodoskonalenia. Oprócz zdjęć tych obiektów wi-
dzimy ozdobione ich motywami wachlarze czy tkaniny. Szczególne znaczenie 
mają eksponaty będące wyposażeniem gabinetu uczonego urzędnika, w tym 
pędzle i naczynia do ich przechowywania, tusze, kamienie do ich rozcierania, 

przyciski do papieru, zwoje zdobione malowidłami. Ciekawym 
przedmiotem jest wykonana z nefrytu podkładka pod nadgar-
stek, chroniąca urzędnika przed zabrudzeniem tuszem.

Trzecia część katalogu zawiera reprodukcje malowanych 
przez urzędników scen. Jest tu malarstwo pejzażowe na zwo-
jach i wachlarzach, motywy kwiatów i ptaków, a także przykła-
dy malarstwa figuralnego.

Na końcu publikacji zamieszczono zestawienie okresów hi-
storycznych i dynastii chińskich, słownik pojęć i terminów uży-
tych w katalogu oraz krótką charakterystykę Chińskiego Mu-
zeum Narodowego w Pekinie. 

Katalog można kupić (cena: 85 zł) w sklepiku Muzeum 
Narodowego w Warszawie lub na stronie internetowej (www.
mnw.art.pl).

LITERATI	W	DAWNYCH	CHINACH
Spotkanie z książką

6 | Pudełko dekorowane wizerunkiem Ośmiu 
Nieśmiertelnych, dynastia Qing (1644-1911), 
złota laka, rzeźbienie, malowanie

(wszystkie zabytki w zbiorach Chińskiego Muzeum 
Narodowego w Pekinie)

................................................................................
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Gobeliny Michała 
Kazimierza Ogińskiego

..............................................................................................................................................

(1857-1945). Dzięki pracy Julia-
na Pagaczewskiego Gobeliny polskie 
(1929) była też znana „Bachantka”, 
własność Adama Ludwika Czartory-
skiego (1872-1937) w Krakowie, ewi-
dentnie należąca do tego samego cy-
klu. Wykonawca i zleceniodawca tych 

tapiserii, a także miejsce ich powsta-
nia pozostawały tajemnicą. Zagadka 
nurtowała wielu historyków polskie-
go rzemiosła artystycznego. Siedzibę 
warsztatu sytuowano hipotetycznie 
w  Sokołowie bądź Białej Podlaskiej. 
Za autora tapiserii uchodził Francuz, 

Gdy przed wieloma laty 
przygotowywaliśmy na 
Wawelu ekspozycję „Tka-
niny artystyczne z  wie-

ków XVIII i  XIX” (Mińsk-Kraków 
1990/1991), doszliśmy do przekona-
nia, że macierzystym terenem dla kil-
ku gałęzi nowożytnego rzemiosła ar-
tystycznego dawnej Rzeczypospoli-
tej były Kresy. Sprzyjały temu inicja-
tywy oświeconych magnatów, mece-
nasów pragnących iść w ślady „przed-
siębiorczych” władców, takich jak Lu-
dwik XIV czy rządzący w Polsce Wet-
tinowie – August II i August III. Pol-
skie manufaktury w  drugiej połowie 
XVIII w. rozlokowały się rzeczywiście 
na wschód od Bugu, z małymi wyjąt-
kami, do których należy m.in. pod-
warszawska Kobyłka. Narodzinom 
tych ośrodków rzemiosła artystycz-
nego pragnęliśmy kiedyś poświęcić 
osobną wystawę. Do realizacji pomy-
słu nie doszło, ale w ramach prezenta-
cji zabytkowych tekstyliów doby sta-
nisławowskiej i  postanisławowskiej 
ujawniła się problematyka szczególnie 
rozwojowa, rokująca nowe odkrycia – 
rodzima sztuka tapiseryjna XVIII w.

Skupienie uwagi na tym zagad-
nieniu opłaciło się wyjątkowo. Przed-
miot zainteresowania historyków 
sztuki stanowiły od dawna dwie tka-
niny z  przedstawieniami bóstw an-
tycznych: „Amfitryta” i  „Flecista”, 
które znalazły się w  zbiorach wawel-
skiego muzeum w  1935 r., jako dar 
Marii ze Skórzewskich Ogińskiej 

............................................................................... 

1 | Anna Rosina Lisiewska Matthieu, „Portret 
Michała Kazimierza Ogińskiego, hetmana 
wielkiego litewskiego”, Drezno, 1755, olej, 
płótno (w zbiorach Muzeum Historycznego 
w Sanoku)
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François Glaize, który pod patrona-
tem biskupa Andrzeja Stanisława Za-
łuskiego (1695-1758) rozwinął pręż-
ną pracownię gobelinów, gdzie utkał 
komplet antependiów i  kilkanaście 
znakomitych paramentów liturgicz-
nych oraz dzieła o  świeckiej tematy-
ce. Lata sześćdziesiąte XX  w. – wraz 
z  tekstem Marii Rychlewskiej w  syn-
tezie: Zarys historii włókiennictwa na 
ziemiach polskich do końca XVIII wie-
ku (1966), przyniosły w  tej sprawie 
nowe szczegóły i  kluczowe wskaza-
nie na krąg dworu księcia Ogińskiego 
w  Słonimiu (mieście położonym kie-
dyś na Litwie, obecnie na Białorusi).

Idąc tym tropem, dwie wawelskie 
badaczki przejrzały słonimskie archi-
wum hetmana wielkiego litewskie-
go Michała Kazimierza Ogińskiego 
(1730-1800), przechowywane w Kra-
kowie. Zbiór dokumentów domeny 
Ogińskiego zawierał odpowiedzi na 
większość pytań dotyczących gobe-
linów (Aleksandra Kietlińska, Mag-
dalena Piwocka, Michała Kazimierza 
Ogińskiego gobeliny z  posągami bóstw, 
[w:] Tkaniny artystyczne z  wieków 
XVIII i  XIX. Materiały sesji nauko-
wej w  Zamku Królewskim na Wawe-
lu, Kraków, 21 marca 1991, Kraków 
1997). Co ciekawe, zespół eksploro-
wany był wcześniej pod kątem muzy-
kaliów przez Andrzeja S. Ciechano-
wieckiego. Autor na podstawie tegoż 
archiwum odtworzył wspaniałą wi-
zję opery w  Słonimiu i  opublikował 
jej monografię. Ukrytych w źródłach 
informacji na temat warsztatów tkac-
kich nie wykorzystał.

Z materiałów tych wyłonił się ob-
raz imponującego kompleksu pała-
cowo-parkowego, pomyślanego jako 

miniaturowa kopia Wersalu. Hetman 
powiększył pałac i  otoczył go szere-
giem satelitarnych budowli, a w ogro-
dowej zieleni rozmieścił groty, sadzaw-
ki, kanały i  kamienne posągi. Obok 
gmachu opery wzniósł murowany pa-
wilon o  dwunastu oknach, nazwany 
„Salą Bogiń”. Do wnętrza sali przewi-
dział osobliwą dekorację – serię 12 je-
dwabnych gobelinów wyobrażających 
figury bóstw antycznych ustawio-
ne w  niszach. Scenograficzny wystrój 
oparty był na efekcie jakby podwój-
nego złudzenia: naśladował malar-
stwo freskowe przedstawiające w spo-
sób iluzjonistyczny rzeźby w architek-
tonicznych wnękach. Fresk zastąpio-
no tkaniną o takich samych imitacyj-
nych walorach. Wkraczając do „Sali 
Bogiń”, widz miał się znaleźć pośrod-
ku galerii klasycyzującej rzeźby.

Zamysł zrealizował Ogiński, po-
wołując do życia pracownię tkacką 
kierowaną przez Johana Karla Klet-
scha, mistrza sprowadzonego z  Sak-
sonii. Warsztat działał w Słonimiu od 
około 1782 do około 1792  r. Wyko-
nał w  tym czasie – obok figuralnych 
tapiserii – kilka ekranów kominko-
wych, czapraków na sanie, obić me-
bli, a także grupę oryginalnych wią-
zanych kobierców z  herbem „Ogi-
niec” bądź z ornamentyką przypomi-
nającą wzornictwo dywanów chiń-
skich. Na podstawie archiwaliów uda-
ło się wytypować autora projektów se-
rii gobelinów z posągami bóstw. Wi-
nien nim być główny scenograf i  ar-
chitekt słonimskiej opery Innocente 
Maraino, absolwent Accademia Brera 
w Mediolanie, współpracujący z Woj-
ciechem Bogusławskim w  teatrach 
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2 | Warsztat Johana Karla Kletscha wg kartonu 
Innocente Maraino, Słonim, ok. 1784-1790, 
„Flecista” , tapiseria, len, jedwab, wym. 309 
x 126 cm (w zbiorach Zamku  Królewskiego 
na Wawelu)

3 | Warsztat Johana Karla Kletscha wg kartonu 
Innocente Maraino, Słonim, ok. 1784-1790, 
„Herkules”, tapiseria, len, jedwab, wym. 
306 x 127 cm (własność Fundacji Zbiorów 
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim 
w Warszawie, depozyt w Zamku Królewskim 
na Wawelu)

...............................................................................

2 3

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2016    |   65



Z WIZYTĄ W MUZEUM

Warszawy i  Lwowa. Bliższa analiza 
motywów figuralnych pozwoliła na 
stwierdzenie, że włoski artysta korzy-
stał z  wzorów zawartych w  albumie 
rycin Simona Thomassina, Recueil des 
figures, groupes, thermes, fontaines, va-
ses, statues et autres ornemens de Ver-
sailles (Paris 1694), w  którym – jak 
głosi tytuł – zadokumentowano ze-
staw rzeźb z ogrodów Wersalu. Mara-
ino z rozmachem teatralnego dekora-
tora przekształcił małe graficzne mo-
dele w nadnaturalnej wielkości „rzeź-
bione” postacie, nie uniknąwszy przy 
tym drobnych anatomicznych uchy-
bień. Nadał im niezwykłą plastykę, 
za pomocą światłocienia i  kolorysty-
ki naśladującej barwę i  strukturę bia-
łoszarego marmuru. Słonimscy tkacze 
odtworzyli jego kartony z  niebywałą 
precyzją, w delikatnym tworzywie, ja-
kim był cienki jedwab. 

Ambitnym planom i  dokona-
niom hetmana położył kres drugi 
rozbiór Polski. Na rozkaz Katarzyny 
II w  Słonimiu zakwaterowano woj-
ska rosyjskie, a Ogiński – szykano-
wany i  pozbawiony litewskich mająt-
ków – przeniósł się do Helenowa pod 
Warszawą, gdzie zmarł w 1800 r. Au-
kcja jego ruchomości, zorganizowana 
w stolicy 21 czerwca 1802 r., pokaza-
ła, jakiej klasy dobra kultury zgroma-
dził w swoich zbiorach. W spisach li-
cytacyjnych pojawiła się seria dwuna-
stu gobelinów, nazwanych „figurami 
jedwabnymi”, która podczas pierwszej 
sesji nie znalazła nabywcy. Zakupił ją, 
najpewniej od rodziny, Wojciech Pu-
słowski (1762-1833), energiczny, pe-
łen „industrialnych” pomysłów wła-
ściciel ziem sąsiadujących z posiadło-
ściami Ogińskiego. On przejął gobeli-
ny, a jego potomkowie zapoczątkowa-
li proces dzielenia i  przemieszczania 

serii, która w  całości pozostawa-
ła w  Albertynie zaledwie do 1870  r. 
Po tej dacie dwaj wnukowie Wojcie-
cha – Franciszek i  Zygmunt – otrzy-
mali w  spadku po połowie komple-
tu. Zygmunt wywiózł swoją część 
do Małopolski, do pałacu w  Czarko-
wach w  Kieleckiem. Podarował przy 
tym, jeszcze przed 1900  r., trzy sztu-
ki: jedną tapiserię księciu Czartory-
skiemu („Bachantka”), dwie inne księ-
ciu Michałowi Ogińskiemu (1849- 
-1902) z  Płungian na Żmudzi, krew-
nemu hetmana z bocznej linii. Te wła-
śnie tkaniny – „Flecista” i „Amfitryta” 
– dotarły na Wawel w 1935 r., ofiaro-
wane przez wdowę po Michale Ogiń-
skim. Zatraciła się zupełnie świado-
mość istnienia pozostałych szpale-
rów. Także ich „słonimska prowe-
niencja” uległa zapomnieniu. Pokuto-
wała tylko minorowa, na szczęście nie 
do końca prawdziwa, pogłoska o spa-
leniu połowy serii w okresie pierwszej 

wojny światowej w  pałacu Pusłow-
skich w Czarkowach.

Dopiero u schyłku XX w. pojawi-
ły się informacje o  wywiezionych na 
Zachód gobelinach – o  „Herkulesie” 
(w rękach Emeryka II Hutten-Czap-
skiego w Rzymie) i „Saturnie” (w po-
siadaniu Ksawerego Michała Pusłow-
skiego w  Londynie, później u  An-
drzeja Karola Olizara w  Montrealu). 
Obydwie tapiserie kupił sukcesyw-
nie prof. Andrzej S. Ciechanowiecki 
(1924-2015), zamieszkały w  Londy-
nie zasłużony badacz spuścizny arty-
stycznej Słonimia, marszand, historyk 
sztuki, niestrudzony tropiciel zagra-
nicznych poloników. Tkaniny trafi-
ły do jego Fundacji w Zamku Królew-
skim w  Warszawie. Przy okazji ostat-
niego nabytku (2007) sukces odniosły 
długoletnie wawelskie zabiegi podjęte 
w  celu odszukania kolejnych egzem-
plarzy słonimskiego cyklu. „Saturn”, 
zlokalizowany w  wyniku mozolnych 

4 | Warsztat Johana Karla Kletscha wg kartonu 
Innocente Maraino, Słonim, ok. 1784-1790, 
„Flora”, tapiseria, len, jedwab, wym. 310 x 132 
cm (w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu)

5 | Warsztat Johana Karla Kletscha wg kartonu 
Innocente Maraino, Słonim, ok. 1784-1790, 
„Leda”,  tapiseria, len, jedwab, wym. 298 x 125 
cm (w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu)

(zdjęcia: 1 – Dariusz Szulewski, 2-5 – Anna 
Stankiewicz) 

................................................................................
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TWÓRCZE	ŻYCIE	RAFAŁA	HADZIEWICZA

Do końca br. w Muzeum Narodowym w Kielcach czynna jest wystawa „Rafała Hadziewicza 
twórcze życie”, pierwsza w historii monograficzna ekspozycja twórcy prawie tysiąca obra-

zów i rysunków. 
Wystawie towarzyszy niezwykle obszerny i okazały (510 stron, format 30,5 x 24,5 cm) ka-

talog pod redakcją Joanny Kaczmarczyk, będący efektem kilkuletniej pracy kieleckich muzeal-
ników. Pierwsze prace podjęto jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX w. Zespół złożony z kon-
serwatora, historyka sztuki i fotografa dotarł do wszystkich wytypowanych dzieł Hadziewicza 
znajdujących się w muzeach, bibliotekach i kościołach na terenie Polski. Przerwane na kilka lat 
prace wznowiono w 2012 r.; obejmowały również kwerendy w obiektach sakralnych i kolek-
cjach prywatnych. Oprócz analizy wizualnej wykonano dokumentację fotograficzną i przepro-
wadzono rozeznanie konserwatorskie. 

Publikację otwiera szkic o życiu i twór-
czości Rafała Hadziewicza, po czym nastę-
puje prezentacja ponad pięciuset prac mala-
rza w podziale na autoportrety, portrety, sce-
ny biblijne, wizerunki świętych, przedstawie-
nia historyczne i literackie, szkice i studia ry-
sunkowe oraz dzieła niezachowane (zestawio-
ne na podstawie literatury, autorskich notatek 
na szkicach oraz informacji z dziewiętnasto-
wiecznej prasy) i o zakwestionowanej atrybu-
cji. Pokazanie w każdej z grup dzieł o tej samej 
tematyce pozwoliło zaobserwować, jak dany 
motyw malowany był przez artystę w różnych 
okresach jego twórczości. 

W notach katalogowych, oprócz podstawo-
wych informacji: datowania, techniki, wymia-
rów, sygnatur, proweniencji, zawarte są rów-
nież szczegółowe analizy przedstawionych 
scen, komentarze konserwatorskie i zestawie-
nia bibliografii. Jak podkreśla Joanna Kaczmar-
czyk, „w malarstwie Hadziewicza nie ma za-
wiłej, głębokiej warstwy treściowej. […] Tak więc obmyślając swoje obrazy często wykorzy-
stywał znane i wielokrotnie powtarzane w sztuce motywy. Te zapożyczenia całych kompozy-
cji, bądź tylko ich fragmentów, zostały wyraźnie zaakcentowane przy omówieniu poszczegól-
nych prac”.

Osobny rozdział katalogu, napisany przez Małgorzatę Misztal, poświęcony został obrazom 
Hadziewicza znajdującym się w kościołach polskich, z uwzględnieniem ich stanu zachowania 
i techniki wykonania. Zawarte jest tu podsumowanie cech charakterystycznych dla dzieł arty-
sty wykonywanych do obiektów sakralnych i opis techniki malarskiej tych dzieł w porównaniu 
z malarstwem sztalugowym, głównie portretowym. Dużo miejsca zajmuje analiza konserwacji 
obrazu „Święty Stanisław biskup wskrzesza Piotrawina”, namalowanego w latach 1877-1878 
do fary św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim. Z wyprowadzonego z tej analizy wniosku dowia-
dujemy się, że nie ma większych różnic technologicznych między przebadanymi obrazami szta-
lugowymi a tymi malowanymi do kościołów. 

W końcowej części publikacji przedstawiona została technika i technologia malarska Ha-
dziewicza. Janusz Czop, Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Anna Klisińska-Kopacz, Małgorzata Misz-
tal i Elżbieta Zygier opisali wyniki pierwszej kompleksowej analizy warsztatu malarskiego arty-
sty. Badano podobrazia, krosna, grunty, spoiwo, werniksy, rysunki poprzedzające wykonywa-
nie scen malarskich, gamę barw używanych przez Hadziewicza, sygnatury. Okazało się, że ar-
tysta przez całe twórcze życie korzystał ze współczesnych mu materiałów malarskich i używał 
tego samego zestawu farb. Nie wszystkie prace charakteryzują się wysokim poziomem arty-
stycznym. Portrety malowane były zazwyczaj na podstawie fotografii lub studiów rysunkowych, 
ale autor starannie opracowywał szczegóły twarzy czy ubiorów. 

Poznanie zgromadzonego w katalogu materiału pozwoli spróbować odpowiedzieć na pyta-
nie postawione w szkicu biograficznym artysty przez Joannę Kaczmarczyk: czy Rafał Hadzie-
wicz był tylko naśladowcą? Czy miał odwagę pójść własną drogą? A może czytelnicy zgodzą się 
z tezą autorki, że obie te kwestie w wypadku tego artysty nie stoją w sprzeczności? 

Publikacja wyróżnia się ciekawą szatą graficzną i bardzo dobrej jakości reprodukcjami obra-
zów. Katalog można kupić (cena: 130 zł) w Muzeum Narodowym w Kielcach.

Spotkanie z książką
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kwerend, wrócił dzięki Ciechano-
wieckiemu do Polski. Obie tkani-
ny weszły do zbiorów wawelskich 
jako depozyty. W  2008  r. dołączyła 
do nich „Bachantka”, którą Fundacja 
Książąt Czartoryskich zechciała także 
zdeponować w  tej instytucji. Dalsze 
kroki prowadziły do Stanów Zjedno-
czonych. Tajemnica ewakuowanych 
z Albertyna w 1939 r. „ostatnich go-
belinów” wyjaśniła się dopiero po 60 
latach. Odnalazły się u historycznych 
właścicieli, pierwszych po Ogińskim, 
tj. w domu młodszego Ksawerego Pu-
słowskiego w Waszyngtonie. Szpalery 
„Flora” i „Leda”, nienotowane dotych-
czas w  literaturze, przetrwały dziejo-
we zawieruchy, wojenne transporty 
przez Szwecję do Portugalii, wreszcie 
przerzut do USA. Ich posiadacz zde-
cydował się ofiarować je na Wawel 
w  styczniu 2015  r. Ceremonia prze-
kazania zabytków w  ambasadzie RP 
w  Waszyngtonie była wielkim świę-
tem i zwieńczeniem długoletnich sta-
rań o scalenie serii.

Darowane gobeliny wymagały 
gruntownej konserwacji. Dopiero po 
jej ukończeniu można było pokazać 
cały zespół, złożony obecnie z 7 sztuk, 
na wystawie „Gobeliny Ogińskich ze 
Słonimia” (Zamek Królewski na Wa-
welu, 11 października – 31 grudnia 
2016). Wobec braku przekazów o ist-
nieniu pozostałych pięciu „figur je-
dwabnych”, uważa się je za zaginione.

Te, które szczęśliwie zachowa-
ły się, niosą w  sobie refleks atmosfe-
ry słonimskiego dworu, jednego z naj-
bardziej kreatywnych miejsc w  daw-
nej Rzeczypospolitej, promieniujące-
go kulturą muzyczną, plastyczną i  li-
teracką. „Litewski Wersal” Ogińskie-
go był mecenasowskim przedsięwzię-
ciem na europejską miarę. Pod ro-
syjskim panowaniem już w  połowie 
XIX w. przestał istnieć. Kompleks pa-
łacowy zniknął z  powierzchni ziemi. 
Szczątki wyposażenia rozproszył czas. 
Do zdziesiątkowanych pamiątek po-
chodzących stamtąd należy portret 
fundatora i ocalałe, z trudem zgroma-
dzone dziś w  jednym miejscu gobeli-
ny z „Sali Bogiń”.

Magdalena Piwocka
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Wokół jednego zabytku

przed zakończeniem roku szkolne-
go w  Szkole Sztuk Pięknych w  War-
szawie.

Kogo uwiecznił na fotografii Ka-
rol Beyer? Poza siedzącym w centrum 
Rafałem Hadziewiczem widzimy tu 
skupionych wokół niego dziewiętna-
stu młodych, obiecujących artystów, 
w  większości uczniów III i  IV kur-
su Oddziału Malarstwa Szkoły Sztuk 
Pięknych, z  których wielu niedłu-
go potem zapisało się w  historii Pol-
ski pięknymi patriotycznymi czyna-
mi. Jak pisali bowiem przed laty au-
torzy artykułu na temat SSP, „Lista 
tych, którzy z  ław Szkoły Sztuk Pięk-
nych poszli do powstania [styczniowe-
go], jest bardzo długa, a znaleźli się na 
niej młodzieńcy wielkiej odwagi i  po-
święcenia, którzy za swój patriotyzm 
płacili więzieniami, syberyjskim zesła-
niem, emigracyjną tułaczką” (Irena Ja-
kimowicz, Andrzej Ryszkiewcz, Szko-
ła Sztuk Pięknych w Warszawie 1844- 
-1866, [w:] „Rocznik Warszawski”, 
IV, Warszawa 1963, s. 85).

Poza Karolem Nowakowskim 
(1833-1867) – wolnym słuchaczem 
IV kursu na Oddziale Malarstwa 
(klęczy w  pierwszym rzędzie, drugi 
z  lewej, sfotografowany w  cywilnym 
ubraniu, ponieważ wolnym słucha-
czom nie przysługiwał mundur szkol-
ny), o którym Danuta Jackiewicz na-
pisała, że był nie tylko współorgani-
zatorem manifestacji patriotycznych 
w Warszawie, ale także „od 1861 roku 
kilkakrotnie więziony, walczył w  Po-
wstaniu Styczniowym, a po schwyta-
niu przez Rosjan został skazany na ka-
torgę w Irkucku, gdzie zmarł” (D. Jac-
kiewicz, Fotografowie…, s. 71) – moż-
na rozpoznać na zdjęciu co najmniej 
kilku jeszcze równie gorących i odda-
nych sprawie narodowej młodzień-
ców. Należy do nich Bronisław Abra-
mowicz (1837-1912), wtedy uczeń 
III kursu na Wydziale Malarstwa 

(stoi w ostatnim rzędzie, za Rafałem 
Hadziewiczem), później uczestnik 
manifestacji patriotycznych w  War-
szawie, aresztowany i  osadzony w  X 
Pawilonie Cytadeli Warszawskiej 
za udział w  nabożeństwie w  kate-
drze św. Jana w  rocznicę śmierci Ta-
deusza Kościuszki, po krótkim cza-
sie zwolniony. W  powstaniu stycz-
niowym był adiutantem gen. Maria-
na Langiewicza, a po upadku tego pa-
triotycznego zrywu postanowił kon-
tynuować studia malarskie w Akade-
miach w  Monachium i  w  Wiedniu, 
następnie w  Szkole Sztuk Pięknych 
w  Krakowie, gdzie uczył się kompo-
zycji u Jana Matejki. Obraz Abramo-
wicza „Uczta u  Wierzynka” (1876) 
był jednym z pierwszych dzieł sztuki 
podarowanych tworzącemu się wła-
śnie Muzeum Narodowemu w  Kra-
kowie (1883). W  pobliżu Abramo-
wicza (w tym samym rzędzie, drugi 
z  lewej, w  mundurze szkolnym) stoi 
Szymon Katyll (1835-1912), uczeń 
I kursu na Wydziale Rzeźby, póź-
niejszy organizator i aktywny uczest-
nik manifestacji przedpowstańczych 
(m.in. w Kownie, 12 sierpnia 1861 r., 
dla uczczenia rocznicy unii Polski 
z  Litwą), wreszcie uczestnik powsta-
nia styczniowego, w  którym odzna-
czył się m.in. jako dowódca jednego 
z oddziałów kosynierów. Ranny (2 lu-
tego 1863 r.) w potyczce pod Czystą 
Budą nieopodal Mariampola niemal 
rok później (21 stycznia 1864 r.) uję-
ty został przez Rosjan w Zegrzu nad 
Narwią i zesłany na Sybir, gdzie prze-
bywał do 1870  r. Z  kolei obok No-
wakowskiego (w  pierwszym rzędzie, 
pierwszy z  lewej) siedzi na podło-
dze Karol Matuszewski (1842-1902), 
uczeń II kursu na Wydziale Malar-
stwa, późniejszy krytyk sztuki, este-
tyk i  malarz, który już w  1861  r. za-
angażowany był w  przedpowstań-
czą działalność konspiracyjną, a  po 

Mistrz i jego uczniowie
.........................................................................................................................................

W nawiązaniu do wysta-
wy monograficznej 
„Rafała Hadziewicza 
twórcze życie” w Mu-

zeum Narodowym w  Kielcach, po-
święconej temu często niedoceniane-
mu i mało dotąd poznanemu malarzo-
wi oraz pedagogowi (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 7-8, 2016, s. 64-66; 
nr 11-12, 2016, s. 67), warto przyj-
rzeć się fotografii ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w  Warszawie (inw. DI 
96437/11 MNW), przedstawiającej 
prof. Rafała Hadziewicza siedzące-
go wśród uczniów warszawskiej Szko-
ły Sztuk Pięknych (SSP) – odbitka al-
buminowa o wym. 21,3 x 27 cm, nie-
sygnowana, wykonana w 1860 r. w za-
kładzie fotograficznym Karola Beye-
ra w  Warszawie (zob. Danuta Jackie-
wicz, Fotografowie Warszawy. Karol 
Beyer (1818-1877), Warszawa 2012, 
s. 71-73, 130).

Dzienną datę wykonania tego 
zdjęcia znajdziemy w  warszawskiej 
prasie, która, nie mogąc ze względu 
na cenzurę publikować wielu ważnych 
politycznych doniesień, zamieszczała 
często pozornie mało istotne wiado-
mości z  życia społecznego Warszawy, 
w  tym także ciekawostki z  dziedzi-
ny kultury, sztuki i  nauki. W  nume-
rze 135 z 12 (24) maja 1860 r. „Kurie-
ra Warszawskiego” (s. 750) czytamy: 
„Rzewnym jest zaprawdę obraz, kiedy 
wdzięczna i przywiązana młodzież do 
przewodnika swojego, pragnie upamięt-
nić sobie jego rysy przez odwzorowa-
nie tychże za pomocą sztuki. Tej przy-
jemności doznał P[an Rafał] Hadzie-
wicz, Professor Szkoły Sztuk Pięknych, 
i onegdaj [tj. przedwczoraj – WP] od-
fotografowany został w  zakładzie P[a-
na Karola] Bayera [Beyera], wraz z ca-
łem gronem kształcącej się pod jego 
przewodnictwem młodzieży”, z  czego 
wynika, że fotografia wykonana zo-
stała 22 maja 1860 r., a więc jeszcze 

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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wybuchu powstania walczył w  Kali-
skiem, gdzie został aresztowany, a na-
stępnie zesłany na Sybir (przebywał 
kolejno w  Minusińsku, Krasnojarsku 
i  Tomsku), skąd wrócił do kraju do-
piero w 1871 r.

Tych kilka rozpoznanych na 
zdjęciu i  wymienionych z  nazwiska 
osób nie pozwala nam jeszcze wy-
robić sobie zdania na temat skali 

zaangażowania uczniów warszawskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych w  manifesta-
cjach poprzedzających wybuch po-
wstania styczniowego oraz ich ak-
tywności w samym powstaniu. Warto 
więc na koniec raz jeszcze sięgnąć do 
opracowania I. Jakimowicz i A. Rysz-
kiewicza, by przywołać z niego infor-
mację o tym, że August Kręcki, wete-
ran powstania, „który latami poświę-
cał swe starokawalerskie wieczory zbie-
raniu materiałów do dziejów Gimna-
zjum Realnego, Szkoły Sztuk Pięknych 
i  styczniowego powstania” na sporzą-
dzonej przez siebie liście uczniów SSP 
w  Warszawie z  ponad dwudziestolet-
niego okresu jej działania, aż przy 42 
nazwiskach dał dopisek (lub dopi-
ski) „aresztowany w  1861 r.”, „udział 

w  powstaniu styczniowym”, „zesłany 
na Syberię” oraz odnotował, iż dwóch 
występujących na tej liście uczniów 
( Józef Janowski i  Rafał Krajewski) 
w 1863 r. weszło w skład Rządu Naro-
dowego (drugi z wymienionych został 
stracony wraz z Romualdem Traugut-
tem 5 sierpnia 1864 r. na stokach Cy-
tadeli Warszawskiej), a trzech innych 
poległo w  walce (Karol Voigt w  lu-
tym 1863 r. w  jednej z bitew stoczo-
nych pod dowództwem gen. Ludwika 
Mierosławskiego, Remigiusz Mona-
sterski 9 marca 1863  r. pod Myszyń-
cem, Feliks Ślaski (Szlawski), podofi-
cer żuawów, 30 września 1863 r. pod 
Brynicą).

Wojciech Przybyszewski

TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

| „Portret zbiorowy profesora malarstwa 
Rafała Hadziewicza ze studentami Szkoły Sztuk 
Pięknych w Warszawie” – fotografia wykonana 
22 maja 1860 r. w atelier Karola Beyera 
w Warszawie (w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, fotografia w albumie z dawnych 
zbiorów Ignacego Jasińskiego)

(fot. Ligier Piotr / Muzeum Narodowe w Warszawie)

...............................................................................
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Na kołnierzu ukazano konne wi-
zerunki sześciu królów. Jeźdź-
cy przedstawieni są na gładkim 
tle, ustawieni w kierunku prze-
ciwnym do wskazówek zega-
ra. Konie są ukazane zamiennie, 
raz w wyciągniętym galopie, raz 
wspięte na tylnych nogach. Kró-
lowie ubrani są bardzo podob-
nie; każdy z nich trzyma w dło-

ni berło/buławę. W górnej partii 
każdego przedstawienia – napi-
sy: »D. KINIG. IN. INGELLAND«, 
»D. KINIG. IN. POLLEN« (il. 3), 
»D. KINIG. IN. FRANCREICH«, »D. 
KINIG. IN. DENAMARCK«, »D. KI-
NIG. IN. HISPANIA«, »D. KINIG. 
IN. SCHWETEN«.

Kołnierz od spodu jest gład-
ki, bez uchwytu służącego do za-
wieszenia talerza. […]. Jedynie 
po lewej jego stronie widoczne są 
cyfry »825« (czyżby oznaczenie 
próby?) (il. 4). Stosunkowo duży 
ciężar przedmiotu i ślady korozji 
w dekoracji kołnierza (dobrze wi-
doczne we fragmencie z wizerun-
kami króla Anglii i Polski) wska-
zywałyby na domieszkę żelaza 
w tym stopie. Nie mam jednak 
pewności czy talerz nie jest wyko-
nany ze stopu o nazwie peter, co 
tłumaczyłoby taką wagę talerza, 
lecz wykluczałoby rdzawe utle-
nianie typowe dla żelaza.

Przypuszczam, że jest to wy-
rób dziewiętnastowieczny, wy-
konany na podstawie starych 
norymberskich form. Wiado-
mo, że jeszcze w drugiej połowie 
XIX w. używano oryginalnych, 
renesansowych form do wyko-
nywania różnych obiektów w ra-
mach powszechnie panującego 
historyzmu. Pytanie: do kiedy 
były w użyciu, w jakim regionie 

Europy były produkowane oraz 
z jakich źródeł ikonograficznych 
(cyklów graficznych?) skorzy-
stano, przygotowując widoczne 
w medalionach przedstawienia 
królów?”

Dorota	Ułanek
Szczecin

*
Po przeczytaniu tego niezwy-

kle interesującego, a przy tym 
starannie opracowanego listu 
– do którego autorka dołączy-
ła sześć dobrej jakości fotogra-
fii przedstawiających opisany ta-
lerzyk (wybraliśmy z nich cztery) 
oraz trzy przykłady opatrzonych 
komentarzem wzorów graficz-
nych mogących mieć, zdaniem 
naszej czytelniczki, pewien zwią-
zek z przedstawieniem w cen-
tralnym medalionie (ze wzglę-
du na brak miejsca wzory te oraz 
komentarz zmuszeni jesteśmy 
pominąć) – przez pewien czas 
zastanawialiśmy się, czy uda się 
nam jeszcze zdobyć na temat 
tego zabytku dodatkowe infor-
macje. I oto z pomocą przyszła 
nam – nie po raz pierwszy (bar-
dzo dziękujemy!) – Ewa Marty-
na, kustosz Kolekcji Sreber i Me-
tali w Zbiorach Sztuki Zdobniczej 
Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, której opinię prezentujemy 
w całości.

„Małe cynowe talerze z re-
liefowymi przedstawieniami 
(początkowo przede wszyst-
kim scen biblijnych, zarówno 
ze Starego, jak i Nowego Te-
stamentu) zaczęły być wyko-
nywane przez konwisarzy no-
rymberskich na przełomie XVI 

„Szanowna Redakcjo!
Chciałabym na łamach rubry-

ki Państwa czasopisma zasię-
gnąć wiedzy na temat załączo-
nego obiektu sztuki użytkowej. 
Jest to płaski talerzyk, średni-
cy ok. 18,7 cm i wysokości ok. 
1 cm, z niewielką stopą o za-
okrąglonej krawędzi, wykonany 
z metalu o barwie szarej z lek-
kim, matowym połyskiem. Środ-
kową część, w której umieszczo-
no przedstawienie z jeźdźcem na 
wspiętym koniu, otacza szeroki, 
karbowany przy brzegu kołnierz. 
Na jego powierzchni umieszczo-
no 6 owalnych medalionów, któ-
re są obramione od wewnątrz 
wieńcem, a od zewnątrz orna-
mentem okuciowym. W polach 
tych medalionów umieszczono 
konne wizerunki królów, a po-
między medalionami – manie-
rystyczne elementy dekoracyjne: 
ornament małżowinowy i głowy 
maszkaronów (il. 1). Centralny 
medalion (na planie koła) przed-
stawia w otoku wieńca konny wi-
zerunek sułtana, noszącego na 
głowie okazały turban i dzierżą-
cego buławę. Koń jest przybra-
ny w bogaty rząd i ma nieduży 
pióropusz na głowie. Pod wierz-
chowcem widoczne są pojedyn-
cze źdźbła trawy i kwiaty. Po-
między wzniesionymi przednimi 
nogami konia a nogami jeźdźca 
znajduje się maleńki herb (il. 2). 
W górnej partii pola, po prawej 
stronie, przy głowie jeźdźca bie-
gnie półkoliście napis »D. TIRC-
KRICH. KEISER«. To okrągłe 
przedstawienie zostało osobno 
odlane i zamontowane w tale-
rzu, jak typowy medalion […]. 

ROZMAITOŚCI

WW wiedzieć więcej

Rubryka	 ta	 poświęcona	 jest	 przedmiotom,	 o	 których	
nie	 wiemy,	 do	 czego	 w	 przeszłości	 służyły	 oraz	 kie-

dy	i	gdzie	powstały.	Jednocześnie	będziemy	pomagać	Czy-
telnikom	 w	 dokładniejszym	 poznaniu	 różnych	 dzieł	 sztu-
ki,	 które	 mają	 w	 swoich	 zbiorach	 i	 nie	 potrafią	 określić	
np.	ich	twórcy,	lat	powstania,	stylu,	przypuszczalnej	ceny	
itp.	 Redakcja	w	porozumieniu	 z	 ekspertami	 będzie	 stara-
ła	się	zdobyć	jak	najwięcej	informacji	i	przedstawi	je	w	tej	
rubryce.

2

3

1
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ROZMAITOŚCI

Pielęgnowanie tradycji, dba-
nie o ginące zjawiska, eduka-

cja w zakresie pamiętania o wy-
tworach wcześniejszych poko-
leń, ale i nabywania praktycz-
nych umiejętności to sprawy, 
na których koncentrowało się 
Pierwsze Forum Eksperckie Chi-

ny – Europa Środkowa i Wschod-
nia na temat ochrony niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowe-
go; Forum odbyło się w dniach 
12-14 października 2016 r. 
w siedzibie Międzynarodowe-
go Centrum Kultury w Krakowie. 
Było to pierwsze tego typu mię-
dzynarodowe spotkanie specjali-
stów z 15 krajów Europy: Esto-
nii, Łotwy, Litwy, Czech, Słowa-
cji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, 
Słowenii, Chorwacji, Serbii, Bo-
śni i Hercegowiny, Albanii, Ma-
cedonii i Polski oraz przedstawi-
cieli Chin. Okazało się, iż proble-
my i wyzwania stojące przed kra-
jami, które ratyfikowały Konwen-
cję UNESCO w sprawie ochro-
ny niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z 2003 r. i zdecy-
dowały się chronić swoje niema-
terialne dziedzictwo są wszędzie 
bardzo podobne.

Dzięki temu można było 
przyjrzeć się bliżej systemom 
prawnym chroniącym ten szcze-
gólny wymiar dziedzictwa 

w poszczególnych państwach. 
Dla Polski jest to o tyle istotne, 
że w naszym krajowym prawo-
dawstwie dotyczącym ochrony 
zabytków brakuje zapisów mó-
wiących bezpośrednio o ochro-
nie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

Podczas Forum można było 
poznać projekty i inicjaty-
wy ukierunkowane na ochro-
nę i edukację w zakresie niema-
terialnego dziedzictwa. W wie-
lu prezentujących się państwach 
kładziony jest olbrzymi nacisk 
na edukację młodych pokoleń, 
wprowadza się tam już w przed-
szkolach i szkołach podstawo-
wych elementy wiedzy  z zakre-
su dziedzictwa niematerialne-
go. Ciekawym punktem były za-
prezentowane wpisy na poszcze-
gólne krajowe listy, co niesie ze 
sobą ważny wymiar porównaw-
czy. Okazało się bowiem, iż wie-
le zjawisk w różnych krajach jest 
bardzo zbliżonych do siebie, jak 
np. bartnictwo, sokolnictwo czy 
tańce narodowe.

Najważniejszą jednak częścią 
krakowskiego spotkania była 
możliwość wymiany doświad-
czeń związanych z wyzwaniami 
i problemami dotyczącymi funk-
cjonowania Konwencji z 2003 r., 
jej list, a także sposobu ewaluacji 

wniosków na te listy. Rozmo-
wy dotyczyły również stawiania 
bądź niestawiania granic eksper-
tom w ingerowanie przez nich 
w poszczególne zjawiska.

Uroczystym elementem wień-
czącym Forum była zorganizo-
wana w Sukiennicach Gala wrę-

czenia decyzji Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
o wpisie na Krajową Listę Nie-
materialnego Dziedzictwa Kul-
turowego. Była to także okazja 
dla Polski do prezentacji w sze-
rokim, międzynarodowym gro-
nie polskich zjawisk w zakresie 
dziedzictwa niematerialnego. 
„Cechą wyjątkową wpisów na li-
stę jest to, że nie są one narzu-
cane odgórnie. Dane społeczno-
ści same zgłaszają się i chcą za-
prezentować to, co mają wy-
jątkowego, jednocześnie przy-
czyniając się do włączenia tych 
elementów w system krajowej 
ochrony” – podkreśliła Kata-
rzyna Sadowska-Mazur z Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa. 
Obecnie Krajowa Lista Niema-
terialnego Dziedzictwa Kulturo-
wego liczy 17 wpisów, kolejnych 
pięć jest na etapie weryfikacji.

Katarzyna	 
Sadowska-Mazur	 

Ewa	Sularz

Forum Eksperckie  
Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia

................................ 

| Uroczystość Gali 
w krakowskich 
Sukiennicach 

(fot. Paweł Kobek)

................................

i XVII w. Przez całą pierwszą po-
łowę XVII w. cieszyły się wielką 
popularnością i uznaniem. Tale-
rzyki były odlewane przez naj-
większych ówczesnych konwisa-
rzy norymberskich z form rzeź-
bionych (lub trawionych) przez 
artystów, którzy swoje wyroby 
sygnowali monogramem. Nie-
stety, większości monogramów 
do dziś nie udało się powiązać 
z konkretnymi osobami. Niewie-
lu natomiast konwisarzy było 
jednocześnie autorami form. 
Od 1630 r. powstawały talerzy-
ki z przedstawieniem w lustrze 
cesarzy (nazywane Keisertel-
ler) Ferdynanda II (z poprzedni-
kami na kołnierzu), potem Fer-
dynanda III (z elektorami saski-
mi na kołnierzu), a także Gusta-
wa Adolfa. Około 1630 r. An-
dreas Damnbach wykonał (był 
również autorem modelu) talerz 
z wizerunkiem sułtana w lustrze 
w otoczeniu władców europej-
skich. Nieznany jest jego pier-
wowzór graficzny (prawdopo-
dobnie korzystano z kilku wzo-
rów graficznych).

W XIX w. wraz z modą na hi-
storyzm pojawiły się talerze 
typu »Keiserteller« – o podob-
nie opracowanej dekoracji lu-
stra i kołnierza. Formy do ta-
lerzy wykonywano na podsta-
wie siedemnastowiecznych od-
lewów, choć opracowywano 
również zupełnie nowe mode-
le, które jedynie nawiązywa-
ły kompozycyjnie do tych daw-
nych. Przedstawiony talerz jest 
dziewiętnastowiecznym odle-
wem z talerza wspomniane-
go wcześniej Andreasa Damn-
bacha (znak pod brzuchem ko-
nia jest odlaną cechą tego wła-
śnie konwisarza). O dziewięt-
nastowiecznym rodowodzie ta-
lerza świadczy m.in. dość płyt-
ki relief o rozmytym rysunku, 
a w siedemnastowiecznych ta-
lerzach wykonywanych zawsze 
z formy żelaznej krawędzie re-
liefu są wyraźne i zarysowane 
dość ostro. Ponadto oryginalne 
formy, z których odlewano ta-
lerze, dawały tylko jednostron-
ny wzór reliefowy, spód talerza 
był gładki. W przypadku nasze-
go talerza wizerunek centralnej 
postaci jest na odwrocie relie-
fem wklęsłym”.
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LISTY

na materiałach dziewiętnasto-
wiecznych oraz „Słowniku geo-
graficznym Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich”,  
t. IX pod red. Filipa Sulimierskie-
go i Władysława Walewskiego, 
z 1888 r., s. 423-425, stąd za-
pewne wynikły różnice w okre-
śleniach dokumentów lokacyj-
nych (choć jak sam Autor przy-
puszcza, prawdopodobnie loka-
cja miała miejsce dwie dekady 
wcześniej, a dokument lokacyj-
ny nie jest znany – Sulimierski 
podaje  za Łaskim: „prócz fun-
dacyi miasta na prawie niemiec-
kim od Leszka Czarnego uzy-
skał [Radomsk] kościół Ś. Krzyża 
franciszkanów”), daty dziennej 
zjazdu z 1382 r., czyli 27 listo-
pada 1382 r., czy patronów we-
zwań pozostałych świątyń miej-
skich. Kościół św. Barbary (okre-
ślany jako „po za murami”) jest 
wspomniany w „Słowniku geo-
graficznym”, z tegoż źródła po-
chodzą wiadomości na temat 
zjazdu delegatów miejskich i ich 
decyzji z 1453 r. „uchwalonych” 
w latach 1455-1456 oraz wcze-
śniejszego istnienia kościoła św. 
Marii Magdaleny. Jeśli informa-
cje z powyżej cytowanego źródła 
z 1888 r. zostały zweryfikowane 
w ostatnich latach przez lokalne 
środowisko historyków, to tym 
bardziej są to cenne dane.

Z poważaniem

dr	inż.	arch.	Sebastian	
Wróblewski

Autor przy wymienianiu ra-
domszczańskich świątyń zupeł-
nie pominął kościół ewangelic-
ki, wybudowany przed pierwszą 
wojną światową. Zarówno syna-
goga, jak i kościół ewangelic-
ki zostały rozebrane po drugiej 
wojnie światowej. 

Od drugiej połowy XIX w. Ra-
domsko słynęło z produkcji me-
bli giętych i funkcjonujących tu 
fabryk. Pierwszą założyli bra-
cia August i Karol Thonet (jej 
początki sięgają 1881 r.), nie-
co później, bo w 1884 r., swój 
zakład otworzyli Jakub i Jó-
zef Kohn (późniejsza Mazowia), 
a w 1910 r. produkcję rozpo-
czął Ksawery Wünsche. Na bazie 
tych zakładów po drugiej wojnie 
światowej powstał potentat me-
blowy FAMEG. 

Na koniec jeszcze uwaga na-
tury ogólnej. Autor pisze, że 
w Radomsku odbyły się zjaz-
dy mieszczan, podczas któ-
rych podjęto tak ważne decyzje, 
jak układ szlaków handlowych. 
Nic takiego nie miało miejsca. 
Mieszczanie w okresie staropol-
skim nie mieli przecież praw po-
litycznych, które pozwalałyby im 
na takie decyzje.

Kończąc, życzę Redakcji i pi-
smu długich lat udanej działal-
ności. Jest bowiem niezmiernie 
ważnym czasopismem, popula-
ryzującym wiedzę o historii i na-
szych zabytkach. 

dr	Tomasz	Andrzej	Nowak	
Polskie Towarzystwo Histo-

ryczne, Oddział w Radomsku

Szanowna Redakcjo,

w odpowiedzi na list dr. To-
masza Andrzeja Nowaka z Pol-
skiego Towarzystwa Historycz-
nego chciałbym podziękować 
za słuszne uwagi dotyczące hi-
storii miasta Radomska, pra-
gnę jednak podkreślić, że głów-
nym zadaniem mojego artyku-
łu było przybliżenie architektu-
ry fary radomszczańskiej, na-
tomiast dzieje samego miasta 
nie stanowiły przedmiotu szcze-
gółowych i archiwalnych ba-
dań. W przypadkach wyróżnio-
nych zdarzeń przez Autora listu 
opierałem się przede wszystkim 

Szanowna Redakcjo,

jako regionalista niezmiernie 
ucieszyłem się, natrafiając na ła-
mach Państwa czasopisma na ar-
tykuł na temat Radomska (nr 
5-6, 2016). Nasze miasto nie ma 
monografii, zawodowi history-
cy piszą o nim stosunkowo rzad-
ko. Dobrze więc, że ogólnopolski 
periodyk poświęcił nieco miejsca 
dziejom radomszczańskiej fary. 
Przybliżenia tego zabytku pod-
jął się Sebastian Wróblewski. Nie-
stety, moja radość szybko przero-
dziła się w rozczarowanie. Przede 
wszystkim przy opisie kościoła 
autor streścił artykuły z dwóch 
numerów „Tygodnika Ilustrowa-
nego” oraz książkę Romualda Hu-
bego z 1876 r., poświęconą wła-
śnie tej świątyni. I nie byłby to 
nawet wielki grzech, gdyby nie 
popełnił jeszcze błędów dotyczą-
cych dziejów Radomska. Muszę 
więc poczynić kilka sprostowań.

W 1266 r. Leszek Czarny 
sprzedał niejakiemu Godynowi 
wójtostwo w Radomsku. Nie był 
to dokument lokacyjny. Prawdo-
podobnie miasto prawo niemiec-
kie otrzymało 20-30 lat wcze-
śniej. W 1382 i 1384 r. odby-
ły się w Radomsku dwa zjazdy 
szlachty, w konsekwencji których 
na polskim tronie zasiadła Jadwi-
ga Andegaweńska (dziś patron-
ka Radomska). Pierwszy ze zjaz-
dów odbył się nie 27, lecz 25 li-
stopada 1382 r., w dzień św. Ka-
tarzyny. W XV w. w mieście ist-
niał kościół św. Lamberta (fara), 
szpitalny św. Ducha oraz klasztor 
franciszkanów. Nie było w tym 
czasie kościoła św. Marii Magda-
leny. Najstarsze wzmianki o tej 
prebendzie, do których dotarłem, 
pochodzą z 1601 r., a kościół po-
wstał kilkadziesiąt lat później. Na 
dawniejszych przedmieściach pod 
koniec XVIII w. zbudowana zosta-
ła kaplica św. Rozalii  (istnieje do 
dziś). Natomiast nigdy w Radom-
sku nie było kościoła św. Barbary.

Kilka nieścisłości dotyczy-
ło też radomszczańskiej cerkwi. 
Pierwsza powstała w budynku 
dawnych koszar w 1894 r., bu-
dowa nowej, bardzo okazałej, 
zakończyła się w 1912 r., a jej 
rozbiórka nastąpiła w 1925 r. 
W mieście istniała również sy-
nagoga, wybudowana w 1902 r. 

Szanowny Panie Redaktorze!

W numerze 7-8, 2016 „Spo-
tkań z Zabytkami” znalazłem 
Pański artykuł dotyczący pod-
stawowej misji magazynu. Tak, 
„Spotkania” edukują czytelnika 
– co do tego nie ma wątpliwości. 
Posłużę się własnym przykładem.

Pierwszy raz trafiłem na Wa-
sze pismo dopiero kilka lat temu 
(wstyd !) i już wiedziałem, że 
to jest to, czego długo szuka-
łem. Przez te kilka lat udało mi 
się różnymi drogami zdobyć 155 
numerów magazynu i wszystkie 
je przeczytałem, nawet po kilka 
razy […]. Zawsze znajduję tam 
coś ciekawego, coś co wcześniej 
pominąłem albo czytam te same 
artykuły i zwracam w nich uwa-
gę na sprawy, które poprzednio 
nie zaprzątnęły mojej uwagi.

Cóż mogę powiedzieć po tych 
kilku latach lektury jako kolek-
cjoner i miłośnik historii Polski? 
Zmieniło mnie to czytanie bez 
najmniejszej wątpliwości. Do-
wiedziałem się wiele nowego, 
na sporo spraw patrzę inaczej, 
zwracam uwagę na inne rzeczy 
niż przed moim „spotkaniem ze 
»Spotkaniami«”. Mój skromny 
zbiór też na tym wielce skorzy-
stał: rzeczy mi ubyło (pozbyłem 
się śmieci), a to, co nabywam 
teraz, jest zdecydowanie lepsze, 
robię też mniej zakupowych błę-
dów, lepiej orientuję się w war-
tości posiadanych zabytków.

Dziękuję Wam za to „Spotka-
nia”!

Z okazji  
zbliżających się  
Świąt 
Bożego Narodzenia 
i Nowego 
AD 2017 Roku 
życzenia 
wszelkiej pomyślności 
Czytelnikom 
składa 

redakcja(projekt − Mieczysław Skalimowski, kolorowanie 
komputerowe – Maciej Michalak)
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LISTY

A teraz konkretny przykład z minionego 
lata.

Kilka lat temu w którymś z archiwalnych nu-
merów pisma trafiłem na artykuł Pana Michała 
Gradowskiego pt. „Matka Boska zbrojna”. Przed 
jego lekturą stawiałem mglisty znak równości 
pomiędzy szkaplerzem, kaplerzem i ryngrafem 
(wstyd, wiem – ale to prawda). Po przeczyta-
niu artykułu temat mnie wciągnął i wiedzę swoją 
jeszcze poszerzyłem: internet, dostępna ikono-

grafia itp. Ale spać długo nie mogłem, bo okaza-
ło się, że około miesiąca przed zapoznaniem się 
z opowieścią Pana Michała poprzez swoją nie-
wiedzę zaprzepaściłem szansę nabycia pięknego 
kaplerza! Coś mi podpowiadało, że ta oferowana 
na sprzedaż „ikona” jest jakaś taka „nasza”, ale 
nie kupiłem... Wiedziałem już jednak, że więcej 
podobnego błędu nie popełnię.

Minęło kilka lat i oto niedawno znajduję 
u handlarza (Niemca) ową „rosyjską” ikonkę. 
Już na pierwszy rzut oka czuję, że to takie „ka-
plerzowate”; polskie wykonanie – te korony, 
postać M.B. Zabytek kupuję więc bez targowa-
nia. Po dokładnym obejrzeniu poprzez lupę od-
czytuję co następuje: po prawej ręce Matki Bo-
żej: „Krzy. Bączkoski Fundat.”, po lewej stro-
nie: „Wawr. Gadomski Fundat.”, a pod wizerun-
kiem M.B. „Dnia 30 Sierpnia 1807 Roku Paraf. 
Międzybor”. Data wydrapana na blasze sugeru-
je Napoleona i Księstwo. Myślę, że był to dar 
dla jakiegoś regimentu.

Sam kaplerz jest też (tak myślę) znacznie 
starszy niż sugeruje to data. Był kiedyś cały 
złocony, a M.B. była pomalowana w piękne 
barwy (emalia?); dziś ślady tego widoczne są 
już tylko poprzez lupę. Widać, że zabytek ten 
wiele przeszedł. Są też ślady po innym moco-
waniu. Ponadto napis nie pasuje pod względem 
jakości jego wykonania do kaplerza – jest pry-
mitywnie wydrapany. Myślę, że darczyńcy po-
służyli się starym kaplerzem i wyskrobali na 
nim tylko odpowiedni napis. 

Pozdrawiam Pana serdecznie  
„Spotkaniom” raz jeszcze dziękuję

Jan	Ladysz 
Windsor, Kanada

P R E N UM E R ATA
W 2017 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 17 zł każdy. W wypad-
ku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 102 zł. Aby zamówić 
prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto Fundacji Hereditas: Fundacja Hereditas, 
ul. Marszałkowska 58 lokal 24, 00-545 Warszawa. 

Konto:	ING	Bank	Śląski	36	1050	1038	1000	0090	6992	4562
Przy wpłacie prosimy o podanie dokładnego adresu, na jaki ma być dostar-
czana przesyłka. Dane można też przesłać pocztą elektroniczną na adres:  
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. Najprostszą metodą zamówienia prenume-
raty jest wypełnienie formularza na stronie spotkania-z-zabytkami.pl. W przypadku 
chęci otrzymania faktury VAT prosimy o podanie danych do jej wystawienia. Wszelkie 
pytania w sprawie prenumeraty na 2016 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas,  
tel. (22) 891-01-62, e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. 

S P R Z E D A Ż

Aktualne numery „Spotkań z Zabytkami” są w sprzedaży w kioskach RUCHU,  
KOLPORTERA i w punktach sprzedaży GARMOND oraz w warszawskich księgarniach. 

KLUB	„SPOTKAŃ	Z	ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami  
będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym prenumeratorom, którzy zamówią  
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację niżej) 

książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Maria	Szurek	z	Sanoka – Elizeum – podziemny salon księcia. Dla Przyjaciół i Pięknych Pań, wyd. Mia-
sto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2016
Paweł	Wachowski	z	Lublina – Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego, katalog wystawy, wyd. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2016
Danuta	Nitoń-Kwak	z	Makowa	Podhalańskiego	– Marzenie królowej Bony, czyli tajemnice mińskie-
go pałacu, wyd. Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki 2016
Wacław	Grzyb	z	Krosna – Małgorzata Korżel-Kraśna, Meble XV-XVII wieku, katalog zbiorów, wyd. Mu-
zeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2016
Muzeum	Wojska	Polskiego	w	Warszawie − Michał Wardzyński,  Marmur i alabaster w rzeźbie i ma-
łej architekturze Rzeczypospolitej. Studium historyczno-materiałoznawcze przemian tradycji artystycz-
nych od XVI do początku XVIII wieku, wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa 2015 




